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NOTA PREVIA

o trovador moderno que des
Na doce lira 0 que perfaz coa

Carnoes (IX, i-vv

Estes tres estudos sobre Almeida Garrett, escritos em
tos diferentes, acabaram por se unir quase naturalmente
de uma linha de sentido ndo intencional: a ideia de reqen
- da poesia, do teatro e dos mitos portugueses - com que
nacionoliza 0 mais vasto anseio romaniico de recuperac
tradicoes medievais.
o ptimeiro ensaio e sobre 0 Romanceiro enquanto esf
reabiliiacao de uma poesia entendida por Garrett como
verdadeiramente tiacional. A semelhanca. dos seus conqeti
lingua inglesa, Thomas Percy, WalterScotteJ. G. Lockhart,
demanda do momento ortqinario em que se manifesta, d
inequivoco, a cotisciericia de uma nacionalidade, 0 eclodir
ra<;;a.No entanto, mais do que 0 resultado final, interessa
tortuoso caminho percortido. Propoe-se a tiipotese de qu
estes autores sdo conjrontados com alguns dos problemas
haviam preocupado os seus pares do renascimento: a oalo
do oernaculo, a exiqeticia de um termo de comparacao para
E que tera. sido a necessidade de resolver esta quesiao mai
- arrastada ate aos nossos dias - de encontrar um referen
o vazio deixado pelo desaparecimento
da ideia de um
supranaiural, que obriga os criadores a baixar 0 seu olhar
homem, 0 mundo que 0 rodeia, e procurar uma resposta na h
dos povos, das liieraiuras, dos proprios textos. Salienta-se
o percurso de Garrett que, a partir de um moroso trabalho
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os romances,

sem 0 apoio do aparelho teorico que alice
inuestiqacao dos autores anqlo-saxonicos, consegue ultra pa
-los metodoloqica e conceptualmente.
Em "Um Auto de Gil Vicente e a Reqeneracao do D
Nactonal" pretende-se, numa analise do drama que Garrett
senta como rejundador do teatro, detectar os processos e es
gias vicentinas a que recorre para, airaoes do que pode
chamado de um processo de exorcismo e inuocacao, alcancar
seu outro objectivo.
Em "Mito Imperial e Sebastianismo em As Profecias do
darra de Almeida Garrett" refere-se uma outra recuperacao,
um mito universal, 0 do retorno da Idade de Ouro e do R
Mundo, rejormulado na sua jaceta nacional: 0 regresso
Sebastiiio. Ptocura-se demonstrar como esses dois mitos
ligados entre si, e como Garrett, pelo seu entendimento Lu
particular, transjorma e regenera 0 sebastianismo. Este en
numa uersiio reduzida, joija publicado pela editora Salama
num volume colectivo iniiiulado Portugal: Mitos Revisitados,
denado pela Projessora Doutora Yvette K. Centeno.
Descobre-se que a inooacao teorica decorrente do tra
sobre os romances se prolonga e aplica naturalmente ao dra
a renonacdo do teatro, e que aliada ao sonho de democraiiza
e nacionalizacao da cultura portuguesa em geral se estende
mitos.
Como os antigos menestreis, Garrett selecciona os eventos
marcam os tempos jortes da histotia. os herois de uma liier
e de uma nacdo - a portuguesa -, e transjorma-os em obj
artisticos. 0 facto historico, elevado acima da sua condica
jragmento, torna-se uma totalidade, passa ao mundo das Id
as suas personagens mudam-se em exempla. Poeta e histori
emula iio seu Cambes, Garrett assume-se como um trov
tnoderno.

Aproveito para agradecer a todos os meus antigos projesso
mesmo aqueles a quem desiludi. E quero regis tar a minha
cular qraiidao a Prof. g Yvette Centeno pela sua inieiiqenc
generosa amizade, bem como ao Dr. Bruno da Ponte que
hesitou em artiscar a publicacao deste liuro.

A memoria de m
J. Silva
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o ROMANCEIRO:
-"

DA PRATICA A INOVA\=AO TEOR

Ensaio de comparacao entre as prefacios ingleses de Thomas Percy, Walter
Gibson Lockhart, e as introducoes e notas de Almeida Garrett aos textos ro

1.1 INTRODUC;Ao

o interesse pela tradicao oral, que a torna objecto
estudo mais serto e profundo, data de meados do seculo

tendo sido desencadeado em Inglaterra pela polemica e
de Ossian Fragments of Ancient Poetry collected in the Hi

of Scotland, and translated from the Gaelic or Erse La

Publicados por James MacPherson em 1760, estes frag
- apresentados como os mais antigos poemas da tradic
escocesa, escritos em gaeltco pelo Bardo Ossian (confund
Oisin, 0 her6i lendario filho de Finn ou Fingal, que Y

recuperar) - suscitam a incredulidade quase geral, ma
yam os tnvestigadores e inauguram uma serte de esfo

sentido da recuperacao dos primitivos poemas em verna
na linha mais moderada destas tentativas que se inse

colectaneas Reliques of Ancient Poetryl editada em 1
Thomas Percy (1729-1811),0 bispo de Dromore (1782); M

sy of the Scottish Borde,2 compilada pelo escoces Walte
(1771-1831) em 1801-2, e Ancient Spanish Ballads3 d

onde John Gibbson Lockhart (1794-1854), 0 jornalista es

genro de Scott, apresenta uma traducao dos poemas esp
organizados pelo alemao Dtepping. Serao estes os nom
autores que, de algum modo, inspiram e influenciam A
Garrett no seu trabalho de recolha romancistica.
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1.2. ROMANCE DE RITMOA

FORMA,

GENERO E ESCOLA

as textos coleccionados por Percy. Scott. Lockhart e G
aparecem sucessivamente denominados por varios termos:
stas, baladas e romances no caso dos primeiros. roma
xacaras e solaus por parte do ultimo. que chega mesmo a av
uma tipologia.
Em todos os autores se encontra 0 uso da palavra rom
mas nenhum deles a define de modo claro ou exacto. Scot
nota. faz urn breve historial da evolucao do termo que. em p
sera recuperado por Garrett: primeiro considera que 0 voc
designa todos os dialectos derivados do Iatim. referindo, port
uma especie Imguistica": depois, invoca os "Lays" de Mar
France parajustificar que seja atribuido a urn texto literario e
em vernaculo. Esta associacao entre urn tipo de Iinguagem e
forma de escrita tornar-se-a mais especifica por interferenci
trovadores - sejam provencais, castelhanos ou portuguese
quando aplicado as narrativas de aventuras cavaleirescas.
Verifica-se urn alargamento semantico do termo - se
directamente relacionado com a linguagern e a literatura - e
com este sentido basico que vai ser usado pelos diversos au
das varias colectaneas, os quais. no entanto, nao deixam d
consciencia de outras possibilidades de interpretacao ma
centes.

o Romanceiro:

da pratica

a inovacao

teorica

Foi na passagem do seculo XVI para 0 XVII, num perio
se considerou "classico". que 0 termo se transforma em ad
com 0 sentido de "tmprovavel", e e a partir desta nova mo
que se desenvolve a sua hgacao ao obscuro e misterioso,
natural, tal como especificado por Joseph Addison (1672

Existe um tipo de escrita na qual 0 poeta quase p
vista a natureza, e alimenta a imaqinacao do seu leiior
caracteres e accoes de algumas personagens, muitas da
sem mais existencia. do que aquela que ele lhes atribui;
as Jadas, bruxas, tnaqicos, demonios e espiritos de de
A isto 0 Sr. Dryden [1631-1 700] chamou "escrever a
das fadas", 0 que, de facto, e mais dificil do que escr
qualquer outro modo que dependa daJantasia do poeta,
este fica sem um modelo que possa seguir, e deoera tr
completamente a partir da sua propria capacidade de in
Esta escrita exige um modo de pensamento muito p
e e impossivel ao poeta olcancar exiio no empreendime
ndo ser que a sua seja umaJorma muito particular deJa
e possua uma imaqinacao naturalmente rica e superst
Para alem. disso, deoera possuir vasto conhecimento
lendas e fabulas, romances antigos, e as tradicoes de
e mulheres velhas, para que entre em empatia com os
preconceitos naiurais, e esteja de acordo com as ideias
Joram instiladas na injancia.5

Estao ja aqui presentes todos os elementos que, po
mente, irao ser consignados pelo movimento literario a
chamou romantico. Tambern, e de modo incipiente, encon
mais urn enriquecimento do termo que, vindo a culmi
seculo XIX como denominacao de uma corrente literaria
fica, rapidamente ultrapassou 0 campo da literatura p
alargar a todo urn tipo de arte, e se transformar num
proprio - 0 Romantico -, ponto de confronto com 0 ch
Classtco e, mais recentemente, com 0 Realista.
Mas, em primeiro lugar, as palavras de Addison reve
como uma tentativa de definir uma nova forma de escrita
qual nao se possui ainda uma terminologia operacional.
frase insere-se, por isso, numa problernatica mais vas
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preocupa fllosofos, autores e criticos: a questao da nece
e procura de urn modelo, despoletada pela mudanca de
visao - ou de paradtgma, na terminologta de Thomas K
que se opera na passagem do seculo XVIpara 0 XVII.
Thomas Percy, Walter Scott, Lockhart e Almeida Gar
em conta, de modo mais ou menos claro, a evolucao da
romance e a sua instabilidade significativa. It esta Incon
que permite as oscilacoes, as diferencas de pensamento
pectiva que se detectam no olhar lancado por aqueles
sobre a literatura oral e tradicional. Assim, todos bus
primordios de uma tradicao patria, de origem popular
mantfestacoes subjazem a influencia italiana do Renasc
ligada a uma lingua tambem nacional, a urn vernaculo
modo, 0 seculo XVIe apresentado como urn momento de
ra, positivo ou negattvo, mas sempre como 0 principio
que serve de termo de comparacao aos diversos presente
No prefacio a Reliques, Thomas Percy demonstra con
existencia de outras colectaneas feitas por personalidade
riores, como Samuel Pepys (1632-1704) eAnthonyWood
por exemplo, e ainda de miscelaneas, tanto manuscritas
impressas, que atestam a permanencia de uma tradicao
divulgada, herdeira dos cancioneiros - garlands e misc
- elaborados durante 0 periodo renascentista. Consul
indice de Reliques encontram-se referidos os nomes de
(1460?-1529) tutor do futuro Henrique VIII;Chistopher M
(1564-1593) 0 autor do Fausto; Sir Walter Raleigh (1552
poeta-corsarto, amigo de Spenser e Sidney; Shakespeare
-1616); Drayton (1563-1631); Samuel Daniel (1562-1619
poetas e dramaturgos Beaumont (1584-1616) e Fletcher
-1625); ou seja, toda a geracao de final de quinhentos
como designio primeiro a fundacao de uma lingua verd
mente nacional pela reabilitacao do vernaculo, a def
qualidades pros6dicas do Ingles face as metricas classtcas
o projecto de encontrar uma literatura nacional que

o Romanceiro:

da pratica it Inovacao teorica

maturidade da sua lingua, pelo que eles pr6prios reco
promocao de textos alheios mais antigos, Percy denomin
autores de os nossos poetas classicos por oposicao aos "cla
propriamente ditos da Antiguidade Greco-Latina, mas
tambem que estes poetas recorreram, e foram inspira
tradicao oral.
Por sua vez, Walter Scott cita 0 exemplo de Shakesp
transcreve longos passos de Spenser. Embora para si 0
XVI seja 0 marco do principio da destruicao de uma c
afirma-o como urn momento de compostcao, regtsto e in
genuino pelas mais antigas producoes em vernaculo: No
XVI, estes contos do norte parecem ter sido populares mes
Londres 7.
Lockhart, embora desconfie que a antiguidade pret
pelos cancioneiros e inferior a que de facto possuem, soc
abertamente destes e de romanceiros - por intermedio d
ping - e, no seu confronto de tradicoes, atribui a p
colectanea a data de 1510.
Tambem Garrett ~a muita atencao aos autores do R
mento, embora, de urn modo peculiar, os encare mais c
representantes de urn finalda Idade Media, por nao
apoiado a invasao das formas italianas nem adoptado as
turas estrangeiras que grassam no periodo. Escolhe Ber
Ribeiro e GilVicente como exemplos de uma verdadeira tr
portuguesa nao "corrompida" pelos modelos importados,
mesmo usado rimances desses autores numa terceira p
seu Romanceiro. Serve-se ainda de cancioneiros - 0 do
dos Nobres, mas principalmente 0 de Garcia de Resen
evangelho em dado passo) como ponto de referencia.
Descobre-se, pois, urn interesse comum por urn p
fundamental para 0 desencadear da reflexao destes rorna
Ha uma semelhanca de tnquietacoes e uma recorren
objectivos que se repete com tres seculos de intervalo. E,
da mirada superior e paternalista que os oitocentistas l
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sobre 0 esforco dos homens do passado, e a mesma mot
profunda que os orienta: encontrar urn modelo que se sub
aos da Antiguidade Greco- Latina. Esta demanda foi teorica

orientada no caso Ingles, mas, em Almeida Garrett, e m
dos vislurnbres da sua Intuicao genial.
Assirn, e a partir dos designios individuais, detectam-s
rnenos tres aspectos tambern comuns que, no entanto,

particularidade de permitir marcar as diferentes perspecti
interesse pelos autores do passado e a sua funcao face ao p

a relacao entre os textos romancisticos e a historla, litera
nacional; as distintas form as de abordagem desses p

levada a cabo por cada urn dos autores que, em ultima tnst
permitem descortinar 0 principio de umametodologia no
mento da literatura oral e tracional.
A preocupacao com 0 final do seculo XVI partilhada
divers os autores obriga a urn breve reexame das prin

questoes levantadas naquele momento, bem como ao verif
sua continuidade ate ao seculo XVIIIe, mais ainda, ao ates
sua actualidade nos prefacios rornanticos.

1.2.1 No Rasto das Preocupacoes Renascentistas

Como primeiros representantes
da geracao renasce
inglesa referem-se os nomes de Sir Philip Sidney (1554-1

Edmund Spenser (1552-1599), autores que se relacionam

sernelhanca de ideias, escolas, professores e vtagens por
nha e Italia. 0 primeiro, mais pela sua actividade teo
segundo, pela sua pratica de escrita -

especialmente em

Queene (1590) -, pretend em levar a cabo a fusao de to
tradicoes de vulto no seu tempo - a Greco-Latina, do m
modo que a Hebraica e ainda as dos vernaculos seus cont
ranees. A personagem principal de Faerie Queene e uma
cao de Isabel I (1558-1603) - Una - e 0 texto, que se

o Romanceiro:

da pratica it inovacao teorica

numa campanha mais vasta de promocao particular da r
como Diana/ Astreia, poe-se ao servico de uma poIitica imp
Isabel I, tambem chamada de gloriana: ...deveria ser para
proprio pais 0 que 0 Cid fora para Espanha - 0 tipo da
inglesa.8 Spenser tenta reconstituir a imagem da cavalaria
dieval - de acordo ainda com exemplo da tradicao ib
pre-quixotesca, portanto - e transpo-la para a sua epoca,
do-lhe corpo na nobreza viva de Inglaterra. Para isso reco
tradicao romanesca que, segundo M. H. Percival, ultrapas
forca mais evidente da sua alegoria: ...a qelo da aleqotia que
ter entotpecido a itnaqiriacao do Ieitor, desaparece insianta
mente perante a brilho do romance em The Fairie Queene.9
de acordo com este estudioso, e detectavel a influencta de
tipos de romance: os arturianos, os carolingeos, os pseudo
sicos, mas tgualmente os portugueses e castelhanos. Os ro
ces arais e escritos sao aqui definidos como historia
aventuras e fugas, inicialmente contadas pelos guerreiros
gonistas as suas familias em momentos de lazer. Justifica
passagem do trabalho de recitacao para os menestrels po
aumento do numero de compostcoes: assim terao apareci
bardos Celtas de Gales e da Bretanha, os trovadores norma
e jograis da langue d'oil; os heldenstuiqer do Medio Alto al
os scalds da Escandinavia. os kavis da india medieval, os jo
da Espanha crista e os sha'irs dos mouros espanhois, N
respeita a Iinguagem, Spenser arcaisa de modo a concordar
a cavalaria do passado a que recorreu. Estes anacronismo
vocabulario, pronuncia e sintaxe levam a que seja condenad
alguns dos seus contemporaneos. Diz Ben Jonson: Spense
imitar as antigas, naa escreveu em lingua nenhuma.lO E Sa
Daniel interpela-o num poema: Deixa que ouiros cantemcaval
e paladinos / Cam expressoes antigas e palavras sem tempo ... 1
sar de uma excessiva elaboracao, Spenser aspira a ser did
e cumprir com os preceitos registados pelo seu amigo Sidne

An Apalagyfar Paetry (1595):
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A Poesia, portanto, e uma arte de imiiacao, porque
definiu Aristoteles com a sua palavra mimese, que qu
uma represeniacao, uma copia; ou uma jiquracao - ou
foricamente, uma imcpem falante - que tem por o
ensinar e dar prazer. 1

Sera a intencao didactica que vai tambem alimentar
resse pelo vernaculo, pois 0 ensino pretende ser ministrad
desconhecedores do grego e latim. Sidney defende a matu
da lingua inglesa, e e por este aspecto revolucionario
Apology se demarca de outros textos seus contemporaneos
The Arte of English Poesie de George Puttenham:

...demasiadas coisas aborrecem e sdo excessivas
ouvido, a ndo ser que sejam cantadas em pequenas m
populares por esses cantabanqui, que sobem aos b
topos de barris onde ndo tem outra audiencia sendo os
neses que passam por eles na rua, ou entao por harpista
ou outros como os metiestreis das tabemas que ofere
des maio ou uma alegria por poucos tostoes. as seus a
sdo, na maior parte, histotias de tempos antigos como
de Sir Topas, as narrativas de Bevis de Southampton,
de Warwick, Adam Bell e de Clymme da Ravina e out
tais. Velhos romances oupoemas histoticos.feitos de p
para a recreacao da gente vulgar nas ceias de Nata
nupcias, nas tabemas e cervejarias ou outros lugar
frequentados. Tambetri sdo usados em loas e concoes d
e em poemas leves ou lascivos, que sdo ditos com ma
dade nas pecas de teatro por estes bufoes e imorais do
qualquer outra pessoa. 13

A poesia oral sai c1aramente negativizada, e os seus
res /transmissores
sao pejorativamente chamados de salt
cos e bufoes, acusados de imoralidade. Chegando ainda a
de criticar indirectamente Shakespeare e directamente a
dia de urn Chaucer. Puttenham defende uma (impossivel)
posicao directa das regras de metrificacao classica para a
inglesa. Ataca Sidney, que reconhece ao Ingles uma espec
de prosodica e poetic a propria, semelhante a de qualquer
lingua, diferente da do grego ou latim, e nunca inferior:

o Romanceiro:

da pratica Ii inovacao teorica

... para a doce e apropriada elocucao dos concei
mente, que e oobjectioo da palavra, ela fa lingua ing
ideniica a qualquer outra lingua no mundo; e e particularm
Jeliz em cotnposicoes de duas ou tres palavrasjuntas, pr
do Grego, muito melhor do que 0 Latim: 0 que uma das m
belezas da linguagem.
f...] Verdadeiramente, 0 inqies, mais do que qualquer
lingua vulgar que eu conheco (italiano, alemao, [ranees.
nhol) e apropriada para os dois tipos: fversifica(:ao an
14
modema] ...

e

Se

0

e colocado

Ingles

a par das outras linguas, sejam a

e que se nao condenem nem a literatur

au vulgares, natural

vernaculo nem as barbarismos:

Certamente, devo conJessar a minha propria barbari
que nunca ouvi a velha can(:ao de Percy e Douglas sem
meu comedo ficasse mais comovido do que pelo som d
trombeta; e no entanto e cantada por um ceRo qualque
uma voz tao rouca quao rude e 0 seu estilo. 1

A cancao a que Sidney se refere trata-se

de The Bal

Chevy Chase que aparece em Reliques sob as suas versoes

e moderna.
Em Samuel Daniel, na sua DeJense oj Rhyme escrita
Observations

in the Art

Campion, encontra-se

oj English

Poesie (1602) de Th

a mesma posicao explicita de modo

claro. Para Samuel Daniel, a critic a de Spenser, a lingua i

e tambem

equivalente

Iigrega, latina e restantes

vernaculo

E e uma melodia tao natural, e tao universal, que par
geralmente nascido com todas as nacoes do mundo, com
eloquencia natural adequada a toda a humanidade.16

Adoptando uma postcao que poderia ser chamada

de

riana auant-la-lettre. Daniel vai alargar esta sua ideia cond
do abertamente

a diferenca

entre nacoes

afirmando que todos as povos aprenderam
a todos as outros, a

Livro daNatureza17.

cultas

e barb

par urn livro su

Mas urn dos mom
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mais interessantes
oral e tradicional:

e aquele em que

0

autor se refere

a lit

E no que respeita a Rima (que e uma exceiencia a
tada a este trabalho de medida e Harmonia, mais feliz
qualquer proporcao que a Antiguidade nos tenha mo
deve acrescentar mais qraca e mais deleite do que aqu
pode ser oJerecido pelas silabas puras, qualquer que
modo como elas possam ser forcadas a correr na noss
lingua. As quais [nmas], quer sejam derivadas de Ritm
Romance, que eram as cancoes que os Bardos e os
usavam com rimas, e por tal eram chamadas Rimance
deJendem alguns italianos.18

Confunde assim, ou funde, a etimologta da nocao chis
ritmo com a de romance. Este segundo termo nao se refe

a urn texto, mas a urn tipo de musicalidade especifica
anglo-saxomca que tera, inclusive, influenciado os propri
lianos. Daniel apresenta
literatura

uma ideia evolutiva da linguagem

que, embora seja usada para inverter as prior

historic as e dar a supremacia
ao seu povo, no geral
considerar-se bastante moderna. E a sua actualidade re

tanto maior quanto afirma que Petrarca (0 modelo desg
neste periodo) tera ele proprio imitado alguern, e mais
quando exalta os primordios da literatura

inglesa:

E no entanto, antes de todos estes [Petrarca, Tasso,
cio, Pico della Mirandola, Rewclen, Erasmo e Moore], e
no tempo deles, a nossa nacdo nao estava airas na sua
de espirito e valor, mas concorria com os melhores de t
mundo Ietrado; vejam 0 venenivel Bede, cujo jlorilegio d
ha mais de mil anos; e Adelmus Durotelmus que viveu
de 739, de quem encontramos registado este elogio: D
as poetas do seu tempo foi sem dificuldade 0 primei
grande era a sua eloquencia, majestade e erudicao, que
nos cansaremos de nos admirar como, numa idade t
bara e tao rude, se acrescentou a sua facundia, de tal
dominie elegante e harmonioso dos seus versos en
competicao pela glona com os da antiguidade.19

o Romanceiro:

da pratica it inovacao teorica

Samuel Daniel afirma a maturidade do Ingles, a sua qu
de face as linguas classicas e vulgares, e prova-o recorren
producoes literarias mais antigas que conseguiu encont
textos anteriores ainda a invasao normanda, pertencentes

periodo em que predomina a civilizacao anglo-saxonica d
linguagem

(old english) deriva

0

Ingles. Socorre-se da m

estrategia usada pelos autores subsequentes, seus conterr
ou nao, quando confrontados com a necessidade de enc
urn modelo nacional (com a vantagem de apresentar uma id
crasia propria e viva) que substitua 0 oferecido pela Antig

Classica.
Sera possivel estabelecer urn paralelismo relativo e
posicao destes autores ingleses, especialmente Spenser e S
e 0 que se passa em Portugal pela mesma epoca, se forem

em conta os assuntos que preocupam os chamados gram
Destaca-se a figura de .Joao de Barros que, a semelhan
Sidney, procura reabilitar 0 vernaculo, e como Spenser,
tradicao do romance na sua Cronica do Imperador Clarim

proxima de The Fairie Queene na medida em que, para ale

marcas cavaleirescas, emprega urn maravilhoso discreto,
sirnbolico e 0 magtco-astrologico, tambem com urn intuit
pagandistico centrado na figura real- no caso, D. Manu
Mas, a partir daqui, a distancia entre 0 pensamento
gues e Ingles aumenta consideravelmente, embora a ev

anglo-saxonica tenha tido como urn dos seus pontos de p
os Descobrimentos portugueses.
Os autores citados pertencem a urn periodo de transform
que vem a ser considerado como 0 momento de ruptura c
mais importante para 0 Ocidente: tanto os Descobrim
maritimos quanta a Nova Filosofia da revolucao cientifica
cadeada por Bacon (1561-1626) provocam uma mudanc
profunda no conceito de real que os seus efeitos se vern
sentir durante os seculos seguintes.
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1.2.2 0 Novo Paradigma e a Mimese de Uma Natureza
Mudou de Sentido

Sidney e Spenser sac os representantes da concepca
plat6nica cabalista crista - que tern 0 seu expoente em
Dee, 0 astrologo e mago de Isabel I, de quem foram aluno
forma de pensamento fundamenta-se na ideia de urn
hannoniosamente planificado, tendo por base uma hierqu
do sistema aristotelico. tal como fora reelaborado no circ
Medici em Florenca por Marsilio Ficino (1433-1499) e Pi
Mirandola (1463-1494). Este cosmos, equilibrado e me
estrutura geometrica - recordem-se os diversos circulos c
tricos de A Divina Comedia - permite que se estab
homologias e correspondencias, correlacoes entre 0 mu
alto - 0 das Ideias, dos Arquetipos e das Essencias baixo - 0 mundo terrestre, funcionando 0 homem com
medlario, 0 elo de ligacao entre ambos.
Com 0 avanco das descobertas cientificas - balizave
Copernico (1473-1543) e Kepler (1571-1630) -, com a co
exploracao do globo, altera-se a cosmovisao vtgente. 0 co
da existencia de outras terras com outras gentes vivendo d
diverso, perturba a posicao do homem no mundo, minimiz
papel. A mudanca de cosmovisao vai ter repercussoes em
os campos da actividade humana, afectando tanto a relac
homens entre si quanta a sua posicao face ao divino. Tr
mad a a nocao de sagrado tornam-se flutuantes as suas fro
face ao profano, eo sentido da religiosidade que ate entao p
a ciencia e gradualmente expulso dessa area. Para tal vai
buir grandemente a especulacao de Francis Bacon, 0
Ingles que usa os Descobrimentos maritimos como metaf
suas propostas para urn novo metodo de aceder ao conhec
- e cujos ensaios se encontram entre 0 esp6lio bibliogra
Garrett:
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E esta
bem. gerar

capacidade na naueqacao e descobertas po
a expectativa de uma maior capacidade e
de todas as ciencias; (...) como se a abertura e passa
um lado ao outro do mundo e 0 aumento do conhe
estivessem marcados para acontecerem na mesma ep

A principal consequencia da sua nova classiftcacao d
cias, e do desenvolvimento do metodo a que chamou de in
reside na tnversao final dos termos ate entao predomina
processo de aceder ao conhecimento: subordina 0 con
corroboracao dos dados dos sentidos, a teoria a ser con
e garantida pela observacao sensorial. Apos seculos de p
nancia conceptual, e urn pequeno periodo em que 0 eq
entre os metodos dedutivo e indutivo e alcancado, desca
para 0 polo que da preferencia a relacao com 0 lado se
material das coisas, a experimentacao do futuro emp
Como segunda consequencia, e em resultado da passa
verdadeiro para 0 campo do natural e do sensivel, 0 con
Real muda de referente: 0 Real deixa de, platonica ou ar
camente, pertencer ao mundo das Ideias ou das Ess
pas sando a ser propriedade do mundo material circunda
homologias nao sao mais possiveis; descentralizada
universo, a terra rouba ao homem a sua dignidade antro
trica; desaparecendo as rupturas qualitativas que disting
campo do sagrado do campo do profano ou infernal, 0
geograftco torna-se homogeneo: a filosofiadesliga-se da
e as ciencias naturais ja nao indicam 0 caminho em dire
divino. Com as descobertas pendulares muda-se tam
medida do tempo, que ultrapassa os ciclos naturais dado
movimentos dos astros, e e agora compass ado por maqu
a brevidade de uma vida torna-se mensuravel pelo interva
os pontos que marcam 0 percurso de urn ponteiro.
A revolucao cientifica (que so chega a Portugal pelo
dois seculos mais tarde), junto com a tendencia materi
da ciencia - que podem ser entendidas como a passagem
preponderancia do qualitativo ao quantitativo -levam a
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cao da harmonia c6smica e a ruptura das correspondencia
passagem do real para 0 campo do sensivel poe fim a uma
sagrado, essencial, arquetipico e Ideal profaniza-se, to

identico ao fisico e sensorial, sendo destruidas as oposicoe
os instituiam - 0 Modelo multiplica-se, torna-se material,
creto e plural.

It especialmente na primeira metade do seculo XVIII q

efeitos desta mudanca de cosmovisao se comecam a fazer
Mesmo os grandes nomes que se esforcam por unir a filoso
Natureza com a do Espirito - como urn Locke (1632-170
Newton (1642-1727) - nao conseguem impedir a rapida

dencia dos grandes sistemas de tnspiracao cartesiana. To
-se, tambem eles, testemunhas daquela separacao radica
vem a dominar 0 pensamento posterior. Newton divide-se
as formulacoes da sua fisica, a que chama ainda filosofia na
e urn misticismo muito pr6prio que 0 impede de aplicar as

reflexoes met6dicas as doutrinas sobre as realidades espiri
Locke busca a afinidade entre 0 espirito e 0 mundo da m
representado na teoria da atraccao universal, mas a sua fi

do espirito surge desligada do desenvolvimento paralelo
ternporaneo das matematicas e fisicas - de Boyle (1627-16
Newton, por exemplo. Limita-se, pois, a usar 0 modelo da
reza revelado por Newton como uma metafora irnaginada
espirito, com a ilusao de ter obtido, no seu campo, urn ex
redundante quanto 0 alcancado pelas ciencias naturais. A

da constatacao da impossibilidade de homologlas e corre
dencias, a estrutura das mentalidades funciona ainda de a
com essa hip6tese - permanece ligada a ideia de Modelo.
A visao empiric a e sensacionista impoe-se com a sua p
sao de que todo 0 conhecimento e adquirido pela expertenci
sentidos. Deste modo, todos os individuos terao acesso ao co

mento que deixa de ser pertenca de uns poucos, inspirado
fil6sofos. Esta forma de conhecer implica a individualidade,
sujeita a idiossincrasia de cada urn (associacao de ideias), e p
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Oscila-se, entao, entre uma pratica que defende a mu

multimodo e uma teoria (au ausencia de teoria) cujos co

estao ainda ligados a urn momenta epistemologico anterio
de certezas e segurancas.

Nao ha urn vocabulario adequad

dizer a novo pensamento

e, porque as termos usados

mesmos, as novas ideias sao definidas par palavras antt
Com a alteracao epistemologica toda uma serie de co
vacila, as termos mudam

de sentido, au hesitam

ent

significados incompativeis. Presente a nivel da teorizaca
tica em geral, a desfasamento

entre signiftcante e signi

mais claro no campo da critica literaria e sera consequen
usa de uma termtnologia propria ainda da velha retorica

as conceitos subjacentes estao ja minados pela nova filos

outras palavras, encontra-se a usa de termos directamen
dos a uma arte baseada na ideia de Modelo no momenta
esse modelo deixou de existir.
Sem modelo - arquetipico au outro -,

as artes, em

a poesia, terao de procurar urn substituto para as valores
politicos e religiosos que as suas antigas Defesas e

usavam como base. Reduzida ao campo do quotidiano,

perde a sua ja degradada relacao com a sagrado e, com el

furicao didactica passa a meramente ludica, au pelo men
responsabilidades

au obrigacoes. A situacao

varies modos. Par urn lado, mantem-se

e parado

fundamentalme

preconceitos, imutaveis desde a Idade Media, de que a fu
artista e a de instruir a leitor sabre a estrutura

com maior au menor d

moral do cosmos. Esta e a posicao de urn

(1608-1674) au urn Dryden, par exemplo, e tambem, em

modo menos crucial, a de Swift (1667-1745) e de Pope

1744). Par outro lado, a sernelhanca do que Samuel J
(1709-1784), unico sobrevivente classico ate meados do
disse de Shakespeare, a artista continua a apresentar urn
perante a natureza.
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Permanece, entao, a ideia de que a arte e imitacao, m
mas a mimese de uma natureza/real
que mudou de senti
nao e a reflexo de urn platonic a arquetipo, nem da aristo
natureza tal qual deveria ser, mas transformou-se na na
do proprio homem, como explica John Dennis, em 1701:

Mas antes que avancemos, deixai-nos definir 0 q
Poesia; esta e a primeira vez que uma definicao dessa
arte esta a ser dada: porque nem os criticos antigos
modemos definiram a Poesia em geral.
Poesia, entdo. uma imita{:ao daNatureza, por um d
paietico e abundante. Passamos a explicar.
Como a Poesia e uma Arte, tem de ser uma imiia
Natureza. Que 0 instrumento com 0 qualfaz a sua imiia
discurso, ndo pode ser reJutado. [...J Que a discurso, pe
a Poesia faz a sua Imiiacao, tem que ser paietico.
ev
porque a Paixao e-ihe ainda mais necessaria do que a
nia. Porque a Harmonia apenas distingue 0 seu instrume
da Prosa, mas a Paixao distingue a sua verdadeira Natu
Caracter. Porque assim, a Poesia e Poesia, porque
Apaixonada e Sensual do que a Prosa.21

e

e

No entanto,

esta metamorfose

ta-se ainda entre natureza
Joseph Addison pressente

nem sempre esta clara

e arte que a sensibilidade
divididas:

3. Se os produtos da natureza aumentam de valor s
a sua maior ou menor setnelhanca com as da arte, po
estar certos de que os trabalhos artificiais ficam muit
Javorecidos pela. sua semelhanca. com aqueles que sd
rais; porque aqui a semelhanca e ndo apenas aqradaue
o modelo mais peifeito.22
A natureza

circundante,

agora a modelo da mimese,

ser melhorada. Pela sua accao, a homem pode dar-Ihe uma
e regularidade que ela nao possuia: a belo relativiza-se.
possivel acrescentar-Ihe alga que ate ai nao tinha, alga
visivel, passa a canter em si urn elemento de novidade. D
sejam possiveis dois tipos de mimese: a primeira, a verdad
que nunc a foi feita), que, a par da ideia de imitacao, inclui
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e que vat instituir 0 conceito de originalidade (Addison e
a segunda, a irnitacao do que ja foi feito, a copia dos mode
anttgos que, por melhor que seja, enquanto copia, nao te
de original- Addison, Adam Smith (1723-1790). Como p
consequencia, os antigos perdem 0 seu estatuto semidi
habitantes de uma idade de ouro e tornam-se simples hu
que, devido a sua sttuacao historic a, tiveram a oportunid
ser ortginais. Gregos e latinos ficam em pe de tgualdade f
autores antigos em vernaculo no que respeita a origina
ganhando os segundos por terem sido suficientemente
para trabalhar uma lingua rude e primitiva, a qual, s
Young, apresenta ainda a vantagem de ser uma lingua v

...Eles [os aniiqos], embora ndo sejam de facto o
sao-tio acidentalmente. Os trabalhos que imitavam. co
mas excepcoes, perderam-se. E eles, coma morte dos se
tomavam posse, comoherdeiros Ieqais, das suas propr
de Fama ...
Apesar de tudo, os primeiros antigos ndo tinham q
merito por serem oriqinais: ndo podiam ser imitadores?

Como segunda consequencia, sem modelo e com exi
de ortginaltdade, a arte passa a existir por si. Autonoma
urn ideal, nao possui outro termo de comparacao para a
que the e oferecido pelo mundo circundante, nem superi
exterior ao proprio homem. Restam-lhe duas saidas: m
face as outras artes do presente ou do passado - como
semelhante a si dentro do mundo sensivel; ou medir-se
as sensacoes que despoleta: 0 seu efeito no interior d
individuo, ou a manifestacao exterior (no publico) da
interior e individual.
Se 0 individuo e constituido pelas suas expertencias e
coes, a obra de arte sera uma outra (ou mesma) fo
experiencia.A questao dos generos transforma-se numa qu
comportamentoestetico.Poe-se0 problemada criatividadee d
Surge entao urn dilema duplo: todos os homens tern sen
mas nem todos sao artistas; todos os homens tern gos
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este apresenta variantes. Dai que, existindo diferencas n
pacidades de cada individuo, se procure justificar esta situ
seja pelo recorrer a disparidade dos elementos fisicos da p
constttuicao humana (maior ou menor sensibilidade sensor
passional), seja pela influencia de elementos exteriores (de

cias de educacao e habitos). Sugere-se a possibilidade do
inato em Young, oueducado em Shaftesbury (0 virtuoso)

sempre como aquele cujo funcionamento sensorial e sup
mais afinado que 0 do homem comum.
Sera neste dilema que van radicar as duas vias, definida
Carlyle (1795-1881), que servem de marcas ao movimen
mantico: uma viragem para

0

interior do individuo, ates

uma maior preocupacao com as suas emocoes particulares
excesso e sinal de superior sensibilidade), que teria como

sentantes os chamados seguidores da linha uierthertana
exemplo maximo e personificado em Lord Byron (1788-1

uma alternativa viragem para 0 exterior, demonstrando
interesse pelo homem em geral e pelo seu ciclo de vida
individual (a exaltacao da infancia em Wordsworth (1770-1
por exemploJ, seja colectiva, exibida no interesse pelas ori

his tori a dos homens e das nacoes, a linha qotica; represen
em Walter Scott.

1.2.3 As Fontes do Maravilhoso

e da Poesia Popular

Em qualquer dos casos, e aplicado 0 esquema associaci
ta, tanto ao homem quanto as suas actividades, e, a par
ideia mecanicista da tabula rasa, poe-se 0 problema de just
o maravilhoso, a origem dos seres supra ou infranaturais d
tos e imitados na literatura. A resposta ensaiada por Dry
parcialmente roubada a Horacio] toma-se regulamentar:

Se a poesia e imiiacao, sera obrigatoriamente melhor
la que mais vividamente descreva as nossas nccoes e pai
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porque nem da Comedia esta ausente uma parte de i
e aqueles que melhor a jazem sdo certamente os m
dentro do seu qenero. [...J Mas como se podem imag
ficcoes poeticas, como se podem imaginar os anjos e
cias imateriais, alguns dos quais sdo coisas pouco n
outras das quais nao podemos ter qualquer nor;a
resposta e jacil para a primeira parte: a ficcao de algu
que ndo existem na natureza (as segundas nocoes, co
chamam os loqicos) tem sido jundada na juncao
naturezas que, de jacto, terti existencia. separada. A
centauros joram imaginados pela.juncao das natureza
homem e de um cavalo; [... J 0 mesmo pode ser alegado
Quimeras e 0 res to. E aos poetas e dada igualliberdad
descrever coisas que dejacto ndo existem, desde queju
na crenr;a popular. Desta natureza sdo as jadas, os p
e os efeiios extraordinarios da magia; porque e ain
imiiacao, embora de coisas imaginadas por outros
assim se podem dejender The Tempest e Midsummer
Dream de Shakespeare e a Masque of Witches de Ben
No que respeita as substancias imateriais, as Escritu
mitem-nos a sua descticao. E aqui 0 texto coincide
apreensoes comuns, ao dar aos anjos a parecenr;a
jovens. Assim, seguindo as divindades pagds, Hom
faces humanas aos seus deuses: e assim temos nos a
de coisas superiores a nos, descrevendo-as de modo id
outros seres mais dentro do nosso conhecimento. 24
A necessidade

de encontrar

as naturezas

primeiras

derivam estas composicoes poeticas fantastic as chama a
para as mitologtas antigas, que van ser abordadas e se pr
estudar a partir de uma perspectiva que, ao tempo, se en
pretende hist6rica.
Vai de par 0 interesse pelas origens dos mitos com

0

do

das origens, a hist6ria primeva e nao registada dos povos
causa, ou consequencia, encontra-se urn maior conhec
das linguas do passado que, em paralelo com 0 avanco das
da imaginacao criativa, fomentam urn crescendo das pr
formulacoes da hist6ria moderna, que vern a culminar no

romantico,
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Vossius (1577-1649) comeca por desmontar a gene
mitica de Orfeu a partir de bases flsiologtcas. Joseph
(1679-1747). urn dos primeiros professores da cadeira de
fundada em Oxford em 1708. considera que a mitologia c
por derivar dos supostos primeiros anos de formacao do
terrestre (datado com cerca de 5.000 anos na altura) e da
dos hebreus ou de outros escritores primitivos suficiente
proximos do inicio dos tempos. A civilizacaohebraica e est
como ainda anterior a grega e a latina. e a poesia como
nascido com 0 mundo - a propria criacao do universo se
acto poettco de Deus. Asstrn, defende a tese de que a
comeca com Jubal - 0 inventor biblico do instrumen
musica, urn descendente de Adao que se substitui a Orfeu.
modo. a pastoral, por maior antigutdade, e a forma prop
Idade de Ouro, sendo mesmo anterior a Teocrtto. pois Ja
Raquel ja a tinham usado primeiro. Mas a sua postcao
curiosa e a de que - a semelhanca do que sera defendid
Herder. e do que tinha side aventado por Scaliger - os ho
sempre souberam cantar e. logo. a lirica e a forma de expr
mais arcaica. Esta perspectiva da historia vem a desenvol
com Thomas Blackwellque - na linha de Montaigne (1533e Vico (1668-1744) - sustenta que ideias uniformes na
simultaneamente de modo desconhecido em espacos dis
entre si. Pretende provar que leis identicas podem pres
formacao das nacoes sem que. por tal. estas leis sejam d
a racionalidade. Para esta inducao sobre as tradtcoes do pa
remoto Vico usa as mitologtas populares. os poemas mais
gos, onde considera ter-se inscrito, embora de modo disfo
historia mais recuada dos homens. Em 1735. Blackwell e
sua Inquiry into de Life and Writings of Homer onde diz:

Se eniao existe uma relacao necessaria e iruiiouusei
caracter de uma nncdo e a sua linguagem. devemos cr
existira uma alianca entre a simplicidade e 0 deslumbram
no ptincipio de cada lingua; e do mesmo modo 0 d
eooiuira com os neqocios e Genic do povo. Lancando um
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mais proximo sobre 0 que Homero disse, ndo the encon
nada de original, mas derivado de outros mais antigos.2

Contra Hobbes (1588-1679) e Locke, objecta que nao
riam existir sabios e filosofos (urn Homero)se nao existisse
urn estado e uma civilizacao.Cada estado deriva de uma na
de espirtto distinta e original, para cuja indole contribui 0
e a disposicao dos povos no espaco geograftco. Nestas pa
de Blackwell - que noutro passo deste mesmo texto con
os romances mouriscos como exemplo de poesia verdadeir
te popular- encontra-se ainda uma sumula dos diversos p
que tern sido focados: reitera-se a relacao entre a ltnguag
espirito nacional cuja maturidade se manifesta por uma
tura Zpoesta (mesmo nao escrita), donde nao esta excl
maravilhoso; que 0 avanco dessa lingua e da sua lite
corresponde a urn aumento de civilizacao: que a essa ctvt
e dada voz por intermedio de urn poeta, neste caso Homer
Homero nao e original, mas descende de outros mais antt
logo, nao possui mais a qualidade de modelo; que cada po
o seu gento proprio e, por consequencia, tera tambem o
poetas para dar voz a sua civilizacao nacional.
Por tudo 0 que ficou dito, infere-se que 0 movimento r
tico correspondera a urn exarcebar e, simultaneamente, sis
tizar de todas as questoes que se foram levantando a pa
mudanca de cosmovisao, de conceito de real, desencadead
Renascimento. Surge, entao, a hipotese de que as movim
coes nos campos da arte e das ideias tern como objectivoaqui de urn modo algo simplista - encontrar urn term
comparacao suficientemente solido que preencha 0 vazio d
pelo desaparecimento de uma ideia de Modelo, cujo regre
partir do transcendentalismo kantiano, fica em definitivo
cada.
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e a lmportacao do Modele Ingles

Durante todo este periodo de ebulicao filos6fica q
ironia, foi principalmente desencadeada pela actividade
coberta dos portugueses, 0 pais mantem-se num est
letargta cultural que se prolonga ate finais do seculo X
ensino e eficientemente controlado pelos jesuitas, que ve

urn saber ortodoxo, harm6nico com as verdades da fe e

ceptualismo artstotelico -longe portanto das heresias de
(1546-1642) e Copernico. Os textos escolares sao, ate a r
pombalina, sebentas escritas ainda em latim, tgnorand
esforco, tambern esbocado por urn Descartes (1590-165
redtgir em vernaculo as reflexoes cientificas. Desconhece-s
sobre as ciencias novas e as linguas vivas (e logo, tambern
as outras literaturas), urn obscurantismo que se esconde

fulgor das formas. A falta de elites e sucessivamente conf
por nacionais e estrangeiros. Tao tarde, quanto 1746
Ant6nio Verney (1713-1791) propoe, no seu Verdadeiro
de Estudar, 0 abandono da escolastica, procurando desen
urn movimento de renovacao pedagogico-ctentiftca que s
titua ao milagrtsmo. tanto popular quanto erudito, usad
justificar os fen6menos naturais. Este esforco s6 vem

continuado mais tarde, pela Interferencia dos estrangeirad
procuram introduzir 0 iluminismo, 0 empirismo e utilitaris
Portuga126. Apenas com D. Jose (1750-1777), por interme

Marques de Pombal, se con segue uma sensibilizacao da
do estado as novas ideias culturais, dando-se inicio a ref
Estas acabam abafadas pela manutencao da actividade
torial. Sabe-se que a primeira tentativa - frustrada - de
cao do Novum Organum (1620) de Francis Bacon e ensaia
Jacob Sarmento de Castro, em 1735.
Apesar das ligacoes diplomaticas e comerciais, 0 tnterc
cultural com a Inglaterra s6 se torn a significativo a pa
meados do seculo XVIII, e para tal interesse contribuiu a
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trofe que foi 0 Terramoto de 1755. Portugal e conhecid
viajantes ingleses que por aqui passam em direccao aos
destinos, que entre n6s buscam a cura para a tuberc
(Sterne), ou que sao forcados a residir no pais por m
profissionais (Beckford).A situacao e resumidapor Lia
Correia Raitt:

Enquanto em Inglaterra a cultura portuguesa pen
lentamente, Portugal segue a Franca na sua admiracao
Ilwninismo ingles. Em finais do seculo dezoito, a filos
ciencia inglesas, na sua maioria representadas, embor
exclusivamente, por Locke, Bacon e Newton, invadiu
cultural airaoes dos escritos dos estrangeirados, atraoe
actividades das Academias - que seguiam os model
Royal Society e da Academic Royale des Sciences france
atraoes da reforma do ensino da Universidade de Coimbr
como das tradu90esfrancesas.27

E mais adiante especifica:

No panorama geral de receptividade ao pensamen
literatura ingleses, emergem os nomes de Filinto Elisio
-1819), daMarquesa de Aloma (1750-1831) e de Jose A
cio da Cunha (1744-1787) - os pre-rottuuuicos, que div
muito relativamente ao impacto junto dos seus coniem
neos, bem como na dimensiio da experiencia da nova s
lidade e no modo em que partilharam
os seus
interesses.28

Parado no tempo, Portugal viveu a permanencia do esp
processos de conhecimento defendidos pelo escolasticismo
sando ao lado de uma revolucao filos6fico-cientificaque a
a provocar, mas que recebe como uma novidade impo
porque nao acompanhou a sua evolucao e amadurecimen
Garrett queixa-se do atraso:

Ha mais de dois seculos que as tetras portuguesas
recidas de constante desfavor, avexadas de teimosa per
9iiO,pouco e pouco foram decaindo e definhando ate che
misero estado em que hoje, com tanta tnaqoa dos bons,
vergonha de indiferentes, as vemos; com que se tem id
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dendo a lingua, e de todo se finou 0 amor da boa cienc
cultura e estima de nossas coisas?9

S6 na sua epoca se tenta, de facto, recuperar 0 tempo p
enxertar 0 novo no velho pensamento, com as deflcie
deturpacoes que tal acaba por implicar. Sera esta a pr
razao que fundamenta a diferenca entre 0 romantismo nac
o Ingles.a ausencia de urn aparelho te6ricoque alicercee de
dade as posicoes e ideias adoptadas por muitos dos seus
sentantes portugueses, que vivem ainda sob a tutela clas

Se a afectacao e a enfoiuacao, se afalsa grandeza,
tumidez ventosa, se a ambicao e inconqruen
omatos, se as palavras em lugar das coisas, as arqu
vez de pensamentos, a sobejiddo nauseabunda ante

e sendo

parcimonia que sustenta e robustece, e 0 relampaguear

por alumiar, se tudo isto combinado em diversas prop
segundo variam as indoles, as horas, ou grau da doen
escritores, constitui, em resumo, a desqraca de muitiss
nossa poesia actual, parece logo que 0 tratamento per s
aconselhando. Devera consistir em se trazerem outra v
a mesa liieraria os alimentos substanciais, simplices e
que nos deixaram as idades antigas reputadas por me
por mestras confirmadas do gostouniversal, que isso e
ma outra coisa quer dizer classicas.30

Nestas palavras de Castilho (1800-1875), 0 romant
doenca, ou moda - como nos primeiros momentos de
-, algo de superficial e passageiro, curavel pelo regres
bons Modelos do passado. 0 pr6prio Herculano (1810
embora reconheca inteligentemente todo 0 processo, en
com muitas desconfiancas:

Mas a Portugal ndo coube figurar nesta lide fa da in
dafilosojia na literatura, e consequente abandono dos c
classicosl. A parte teotica da literatura ha. vinte anos que
nos quase nula: 0 movimento intelectual da Europa ndo
a raia de um pais onde todas as aten96es, todos os cu
estavam aplicados as tniserias publicas e aos meios
remover. Os poemas D. Branca e Camoes apareceram
nas poqtnas da nossa nistotia Iiierarta.sem precedentes

o Romanceiro:

da pratica it inovacao teorica

anunciassem, um representando a poesia nacional: a ro
co; outro a modema poesia do Norte, ainda que descobrin
vezes a caracter meridional de seu autor. Nao e para. este
a exame dos meriios e destnertios destes dais poemas;
que devemos lembrar e que eles sdo para n6s as prime
ate agora as unicos monumentos de uma poesia mais lib
que a de nossos maiores.
Contudo, ndo existindo ainda um so Iioro sabre as
consideradas de um modo mais geral e mais filosofico
as que possuimos; sem uma s6 vez se ter levantado co
autoridade de Arist6telese de seus infieis comentadores
impossivel emitir um juizo imparcial sabre escritos de
lhante natureza. Julqa-los par formas que a poeta ndo a
sera um absurdo enquanto se nao provar a necessidade d
formas; e isto, mesmo que elas sejam legitimas, so po
resuliado de um maduro exame au de uma poietnica s
Antes disso, as velhos eruditos, venda ofen dida a invio
dade de um tropei de preceitos quejulgavam imprescritiv
darao ao genio nascente a sorriso do desprezo; e as man
poetas, a quem 0 sentimento incerto das opinioes coniem
neas dirige par estradas que muitas vezes ndo conhecem.
que as suas poesias corram brevemente parelhas c
desvarios que terti ultimamente manchado as mais belas
na Franca e na Inglaterra.31

Para Herculano, a medida da poesia extge ainda uma p
que sesubstitua
as artstotelicas, e a sua pratica quer-se
moral, inspirando 0 amor a patria: 0 seu romantismo e
desmando e desvario, uma perdicao por caminhos tgnora
sem limites. Mas Garrett conhece e estuda os fi16sofos ing
e admirador incondicional do pensamento de Addison,
Caiiio usa como modelo para a sua primeira tragedta, e p
na sua biblioteca. os principais textos de Scott e Percy, n
damente as respectivas antologias romancisticas.Y
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DAHISTORIA

AO ROMANCE

Logo no Inicio do seu prefacio, Thomas Percy procura
os motivos e mtencoes que presidiram a publicacao
colectanea. De imediato, a sua e uma preocupacao com a
gem, 0 vernaculo, e engrandecimento do Ingles:

Estes [os poemas] estao aqui distribuidos por tre
disiinias, cada uma das quais content um grupo indep
de poemas, organizados maioritariamente por ordem te
e mostrando os melhoramentos graduais da lingu~em
inglesas desde as ptimeiras eras ate ao presente. 3

Associado ao empenho

linguistico

surge, com impo

paralela, 0 intuito historico-nacionalista
que se funde
literario, ideia esta ja veiculada numa frase anterior:

... seja mostrar a qradacao da nossa linguagem,
progresso das opinioes populares, mostrar os modos pe
e costumes dos tempos antigos, ou lancar luz sobre
sos primeiros poetas classicos.34

Destas duas aflrmacoes, ou da dupla formulacao
mesma ideia, emergem tres aspectos que se podem con
fundamentais para compreender 0 exito que acompanho
colectanea, Em primeiro Iugar, 0 interesse pelo vernaculo,
este encarado a partir de uma perspectiva evolutiva. N
contida a ideia de progresso relacionada tambern com 0
socialopinioes populares - que se pretende mostrar,

o
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e que logo se entende como desconhecidas da grande maio
publico: 0 autor cumpre uma funcao didactica. Pelos
procura-se exibir, ainda, usos e costumes proprios de
mais antigas, onde a faceta historica apresenta, mais um
urn caracter nacionalista e literario por referencia aos n
primeiros poetas ciassicos. 0 termo classtco, neste contexto
constgo nao apenas uma conotacao historico-literaria mas
tentativa de subordinar os classicos propriamente ditos Grecia e Roma antigas -, a autores nacionais, no momen
que vigoram ainda canones que se pretend em "neoclass
aponta claramente para 0 problema da busca de urn refe
de urn modelo, que atravessa os seculos XVII e XVIII.
Em Walter Scott encontra-se tambem este preconceito
ja directamente a htstoria, e a sua concepcao de poeta:

...consciente da indifetenca da sua audiencia per
verdade nua do seu poema, a sua histotia toma-se, gr
mente, um romance.
It nesta siiuacao que se encontram esses epicos que
mente, tern. sido considerados como as modelos da poes

Homero escolhe 0 cerco de Troia como assunto do seu p
porque esse e oprimeiro acontecimento da historia do seu
Entao, 0 problema da ausencia de modelo a seguir pode
imputado a incuria dos criticos que:

Em vez de recomendar a escolha de um ass unto seme
ao de Homero [au seja, um acontecimento hist6rico nac
como j6. era de esperar, as criticos exortam os poeta
uliimos tempos a adoptar ou inventar uma narrativa em
susceptivel de omamentat;iio poetica, e a aproveitar essa
tunidade para, de algum modo. compensarem a injerio
do qenio. 0 caminho oposto tem side aconselhado por
todos relativamente a Epopeia.36

Imitando acontecimentos primordiais da historia do seu
distinguindo-se
da sua definicao de rornantico pela ad
desses mesmos acontecimentos - duplamente htstortcos p
tambem ltterarios - que escolhe como assunto, Walter
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segue 0 exemplo de Homero no processo de criacao da E
Escuda-se, assim, com 0 classico que the serve de modelo
que por cansaco, a epopeia se transformou em narrativajr
ce (como antes referira), nao apenas acede as exigen
publico do seu tempo como ainda se ertge ele proprio em
do novo caminho aberto aquela forma.
Em Lockhart, a questao do modelo coloca-se de mod
semelhante a Scott na medida em que se refere a urn
historico, mas ultrapassa este ultimo pelo seu arcais
recorrencia a ideia de urn estado primordial, modelar, a p
qual se desencadeia uma sene de quedas sucessivas:

Esta queda universal dos homens pode ser atribuid
facilmente a uma queda universal relativamente a t
pontos da fe e sentimentos mais essenciais it preserv
um caracter nacional. 37

Algures no passado - histortco, politico, religiose urn momento ideal, adamtco, uma ldade de Ouro face a
confronta e mede urn presente em degradacao.
E com base em Horacio, no louvor deste aos roman
abandonaram os gregos e seguiram 0 seu proprio caminho
que Garrett se fundamenta para recusar 0 modelo classic
a sua reflexao em tomo da poesia oral e tradicional - e t
erudita -, mesmo nos momentos em que se toma mais in
e suscitada por aquela autoridade classica e os seus p
seculares (a qual, como atras se disse, ja inspirara A
Assim, em Garrett, a metafora da pintura aplicada a poesi
constante, embora 0 modo como encara 0 seu traba
reconstrucao - 0 limar e corrigir - dos textos tradicionais
a atravessar fases diversas. Comeca por eliminar a ru
ingenuidade primitivas, substituindo-as por uma eleg
cadencia mais apropriadas a espiritos de educacao c
(como, alias, 0 fazem quase todos os seus mentores in
talvez com excepcao de Ritson)38,estendendo ainda a pre
cao como decorum ao ajeitar dos temashorrorosos que, p
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repugndncia nos leitores39. Est

vem a ser sucessivamente

corrigtda,

tan

autocriticas40

quanto por urn aprofundamento dos juizos re
tes da sua pesquisa e compilacao textual. Gradualmente,

vai tomando consciencta da falta de urn ponto de referen
apoio pelo qual se possa gular, de urn modelo a seguir:

o que se ha-de fazer para isto? Substituir Goethe a H
Schiller a Petrarca, Shakespeare a Racine, Byron a
Walter Scott a Delille? Nao sei que se ganhe com isso.4

Depois de ter afirmado Scott e Percy, Addison e outros
seus inspiradores (leia-se, modelos) e de ter comparado
IUC;<1o
fllosofico literaria da Alemanha
portuguesa, depois de ter acerbamente

a

Regeneracao v
critic ado os d

classicismos impostos pelas influenctas italiana e frances
na -se-lhe claro e evidente que seguir agora - imitar - a g
romantic a seria abracar urn comportamento identico aque

sempre criticou. Resta-lhe a alternativa pela qual se de
semelhanca dos ingleses, criar ele proprio urn modelo na

o meu oficio e outro; popularizar 0 estudo da noss
tura primitiva, dos nossos documentos mais antigos
originais, para dirigir a reoolucao literaria que se decl
Pais, mostrando aos novos engenhos que esrdo em suas
os tipos verdadeiros da nacionalidade que procuram, e
nos mesmos, nao entre os modelos estrangeiros, se
encontrar.42

o seu

objectivo continua a ser 0 de criar urn modelo, a

mestres para os novos engenhos, e para tal vai eleger a
trovadoresca, depois a pre-trovadoresca, e tambern a ling
de Amadis de Gaula43, enquanto rege os seus comentario
poemas pelo louvor das suas qualidades tradicionais nota ao romance Conde de Alemanha, onde diz:

c

o rotnance-xacara do Conde de Alemanha tem um
mento belo e moral; e 0 estilo daquela simplicidade su
verdadeiramente antiga que e 0 selo das cotnposicoes o

42

Helena Barbas

e pTimitivas, de quando a arte, espelho ainda do rude
ainda inqenuo, nao faz mais do que rejleetir a natureza
rejleete-a com toda a verdade.44

Belo, Born e Verdadeiro aparecem ainda - e apos a
da Faculdade de Julgar (1790) de Kant - associados com
todo que serve de termo de avaliacao de uma obra de arte
essa que espelha, e mimese, de uma natureza ideal.
Sera com base nestes pressupostos que Garrett se pre
com a classiftcacao dos romances, com 0 definir das suas
cies - como no caso da distincao entre romance, xacara e s
-, lutando contra a falta de elementos em que se possa
para a determinacao de urn genero46, considerando, por is
antigos como anarquicos:

... os que esereviam e eompunham naqueles tempos
tivos euravam poueo de cingir-se a regras ou ciassiftcacoe
veio uma eerta anarquia eonstituida ejundada no exemp
naJalta dele, que se prolongou por muitos seculos depoi

Seguindo os seus pares ingleses no reconhecimento d
de modelo para os antigos, inverte 0 problema e aprofund
possivel ortgtnalidade e minimizada perante a falta de reg
e logo, de urn vocabulario proprio - que permitam medir
Entretanto, recorre a terminologia classica que possui, s
tando nuns casos as qualidades tragicas , a peripecia e
sublimes48, noutros, as qualidades epicas ou dramaticas='
confessar por fim: duvido ate mesmo da teoria de classifi
que tenho procurado estabeleeer as apalpadelas50.
E justif
suas perplexidades:

Faco e eserevo estas consideracoes porque elas sao
sas para avaliar conjecturolmenie 0 que ndo tem livro
monumentos, nem doeumento outro algum por onde se
ou afira.51

A falta de modelo para 0 romanceiro, para a arte,
porque os termos de comparacao fornecidos pela literatura
sica nao funcionam mais, e porque nao se encontra nas
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artes - pintura, escultura, arquitectura

- urn referente d

antiguidade ou merito, e finalmente constatada. Este
tera levado Garrett a debrucar-se de urn modo mais cui

sobre os textos, a fazer urn trabalho comparativo mais pr
que se estende, primeiro as varias versoes nacionais
mesmo romance, depois as licoes estrangeiras, e que lhe p

gradualmente, descobrir as tao desejadas regras de r
assonancias que regem aqueles versos: cujas severas l
admitem que se mude sendo em espacos regulares52.
A atestar a transformacao sofrida pelo autor esta a
modo como se passa a definir: de criador e corretor, to
recopilador: 0 seu trabalho de reconstrucao arquitectural

-se em arqueologta: a sua "obra-prima", por si declarada
urn dos marcos da introducao do romantismo em Port
Adozinda de 1828 converte-se numa traducao de sala53

pera 0 seu nome tradicional de Silvaninha em 1852.
Urn dos motivos que preside ao interesse dos romantico
literatura oral e tradicional, e que se aproxima das preocup
dos renascentistas na sua faceta linguistico-ltterarta, eo
do vernaculo de modo a que seja instituida uma lit
verdadeiramente nacional. Porem, 0 interesse romantico

premente e profundo porque resulta dessa outra conte
tambem ela com origem naquele periodo -, que e a neces
de encontrar urn termo de comparacao que restitua a po

dade de urn modelo. Os classicos estao desacreditados
evolucionar do pensamento, e a necessidade de urn
tornou-se obsoleta do ponto de vista filosofico em resulta

transcendentalismo
kantiano.
Os prefacios destes autores apresentam-se como uma
tiva de solucao para a instabilidade que a falta de re
suscita. Sao, assim, ensaios que, de algum modo, busca
matar a falha que sentem, ou pressentem, porque, a excep
Garrett. nao a conseguem verbalizar. Indivtdualmente, sal
os aspectos

se Ihes surgern como mais importantes.

o

44

Helena Barbas

apropriados ao encontrar de uma solucao. A busca de
apoia-se nos autores de poesia - popular e erudita -, 0
leva a debrucar-se sobre 0 problema do bardo. Walter
vira-se para a historia nacional, enquanto Lockhart tact
hipoteses de uma possivel ctvilizacaocomurn, urn ecume
primordial que impoe aos cantos populares. Garrett pes
oscila entre inspiradores, classiftcacoes, modelos a segutr
finalmente se centrar nos proprlos textos e, a partir deles, d
o metodo de Investtgacao que mats lhes convem.

1.3.1 Desvios e Altemativas

Nas suas Reliques of Ancient English Poetry, Percy
baladas historicas e cantos antigos, poemas de autores
centistas e ainda de contemporaneos, procurando levar 0 p
a uma leitura comparativa das excelenciasparttculares a
grupo. Aos poetas do periodo isabelino vai ser atribuid
estatuto de superioridade face aos seus anonimos ac
nhantes:

e as producoes sem arte destes velhos rapsodo
ocasionalmente confrontadas com especimens compost
poetas seus contempordneos de uma classe superior; a
que tiveram todas as vantagens da aprendizagem e dos t
em que viveram, e que escreveram para a fama e p
posteridade.54

Esta supremacia revela-se, primeiro, como apenas so
nao de qualidade intrinseca, para, posteriormente, vir
anulada. Acima, Percy utiliza os termos poeta e rapsodo
considerando a distincao platonica entre 0 criador-poeta
e 0 declamador-recitador (rapsodo). Sera esta uma das
razoes que desencadeiam 0 ataque de Joseph Ritson, q
insurge contra a aflrmacao de que os menestreis eram, sim
neamente, cantores e criadores das suas baladas. Percya
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... os nossos antigos bardos e menestreis, uma or
homens que eram grandemente respeitados pelos nos
tepassados, e, com as suas concoes e a sua tnusica. co
ram para adocar a rudeza de um povo marcial e analfa

o bardo-poeta e associado
ser, aparentemente,

ao menestrel-rapsodo,

eo

corrtgtdo na segunda edicao:

Os Menestreis eram uma ordem de homens na [dud
que subsistiam. atraues das artes da poesia e da tn
cantavam ao som da harpa versos compostos por si p
ou por outros.56

Este ou por outros sera uma concessao

feita ao seu

pois Percy nao desiste da sua ideia e, em nota, marca a di
de funcoes entre os menestreis
da hist6ria para estabelecer
-sax6nico

ingleses e os restantes.

uma gene alogia para

0

povo

(Celtas e Godos, Teutoes e Dinamarqueses).

bardo, que considera descendente

e

directo do scald dinama

Apoia-se na fllologia como prova suplementar

da sua pret

traduzindo 0 termo: ... 0 nome de "scalds", uma palavra que
'amansadores e polidores' da linguagem57. Procura especif

diferencas de funcao nacionais nao patentes nas classifi
de Spenser. Scald, bardo e menestrel aparecem associados
herdeiros

de Orfeu na sua tarefa civilizadora: suavizar

e os seus falantes
seguidamente,

por tntermedio

transfere

Odin ou Woden,

0

da musica

os poderes

a

e do canto

de Orfeu para a fig

pai dos deuses teut6nicos.

E de Odin

bardosherdaram
a sua capacidade poetica, que mantem a
mas caracteristicas divinas, sagradas e didacticas:

A sua habilidade era considerada como algo de di
suas pessoas eram tidas por sagradas; 0 seu apoio er
tado pelos reis; e em todo 0 lado eram carregados de h
recompensas. De modo breve, entre eles, os Poetas e a
eram tidos nessa rude admiracao, aquela que e demon
por um povo ignorante aqueles que os suplantam nas
coes intelectuais.58
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A todo 0 custo, Percy tenta substituir a tradicao classica
anglo-sax6nica - neste caso a mitologia. seguindo a lic
Vossius -, anulando a distincao entre aedo e rapsodo
melhor, fundindo-os na figura do bardo, aqui ja bem pr6xi
gento romantico. Desvia 0 problema do modelo para 0 cam
insptracao - tambem ela genial - dos autores e suas fu
civilizadoras. A poesia continua a ensinar e a dar prazer.
Em Walter Scott a problematic a autoral passa para se
plano, ja que a conservacao e transmissao dos textos se sob
ao aspecto criativo:

Se eles [os poemas] joram originalmente composto
tnenestreis, projessando as duas artes da poesia e da m
ou se eram efusoes ocasionais de algum bardo autodida
uma questao que eu ndo pretendo aprofundar aqui. Mas
que, ate muito tarde,foram os gaiteiros [... J os grandes d
tarios da tradicao oral, e particularmente da poetica.59

Encontra-se,
aqui, 0 esboco de uma diferente conce
melhor explicitada nas notas aos poemas. Comparando a
de Homero com 0 canto dos bardos, Scott diz:

as poetas, sob a variadas denotninacoes de Bardos,
dos, Cronistas, etc., sdo os ptimeiros historiadores de to
na90es. A sua inten9ao e relator os acontecimentos que
munharam, ou as tradicoes que chegaram ate eles; e ve
relaio para versos, meramente como meio de torna-lo
solene para narrar ou ser mais jacilmente confiado a
ria.60

Em primeiro lugar, enumera bardo e cronista como enti
paralelas para, imediatamente, esclarecer que 0 poeta e,
de mais, historiador. Quanto mais poetico for 0 seu relato, m
veridico se torna, mais se afasta da informacao autentica,
se aproxima do romance. Estabelece, assim, uma continui
dtnamica entre poeta e historiador, nao s6 destruindo a dist
aristotelica como ainda invertendo as suas prioridades: a
torna-se uma subordinada e auxiliar da hist6ria. A poesia,
ela a musica, perdem a sua funcao 6rfica, deixando de ser
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para se tornarem consequencia de uma crvilizacao. Fun
como 0 espelho do estado de maturidade de urn povo, e na
motor de desenvolvimento. A rima e 0 canto transformam
estrategias mnem6nicas para auxiliar 0 poeta-transmis
seu esforco de conservo. As baladas constituem, assim,
hist6ricos mais ou menos deturpados pela Imaginacao do
Scott define os romances como narrativas de caracter
portadores de informacoes veridicas referentes aos mo
mais relevantes de uma nacao e de uma cultura. Por ur
usa-os para tentar reconstituir essa hist6ria; por outro, a
arbitrariamente e de pleno direito, pois tern em vista 0 ma
uma tradicao-historia em vias de desaparecimento. A part
perspectiva, justifica-se que disttnga entre dois tipos de p
epica, feita pelos poetas-cronistas, e a romantica:

De acordo com a ideia do Autor, a poesia romdntica
gue-se da epica porque a primeira compreende uma n
jicticia, enquadrada e combinada segundo a vontade d
tor; cotnecando e acabando quando ele 0 achar melho
ndo exige nem recusa 0 uso de elementos sobrenatura
esta livre das regras tecnicas da Espada; e esta sujeiia.
aqueie cujo bom senso, bom gosto e boa moral e apl
todas as especies de poesia sem exceppio. A data pode
uma epoca remota ou do presente; a historia pode enum
aventuras de um principe ou de um campones. Numa p
o Autor e 0 senhor absoluto do seu pais e dos seus hab
e tudo lhe e permitido excepto ser pes ado ou prosaico, fI
assim livre e sem empenos, disso ndo tera desculpa.

A partir destes dois tipos de poesia deduzem-se outros
tipos de poeta - 0 romantico e 0 epico - e, tendo em
pratica de escrita de Scott, infere-se que nela tentou conc
dois grupos. E em si, a poesia e ainda moral, obedece
senso e born gosto.
Em Lockhart a referencia ao poeta e lateral, e esta
relacionada com a tradicao castelhana. Alude ao apareci
ou melhor, multipltcacao dos menestrets, que consider
resultado de condicoes genealogtcas (como uma origem
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climatericas

(que permitem

mais tempo de lazer), uma

flexibilidade linguistica e facilidade de verstflcacao:

... aliviaram 0 trabalho, e consequentemente ~ode
aumentado 0 nurnero dos tnenestreis profissionais. 2

Estes menestreis, que nao se distinguem dos poetas, pe
-se no anonimato de uma ctvillzacao, de urn povo, tornando
sua voz.
Garrett comeca por denominar

os poetas como scaldo

caldos: ... os nossos Scaldos vulgares leem. hoje... ndo lee
mas repetem .. 63 0 bardo-escaldo nao e

0

criador, mas

0

tran

sor, embora se admita a existencia de autores das compos

Aos nossos proptios cantores e jug lares so ficou
saudosa recordacao do vulgo, da plebe que, de qerac
qeracao, foi transmitindo mas corrompendo tambetti a
. 64
compost~oes...

Considera ainda que estas cornpostcoes se baseiam em
tecimentos
que

0

reais, faetos da hist6ria das familias ou dos

menestrel

desflgura

para evitar

0

reconhecimento:

poetas populares ndo compunham em geral as suas rap
sendo sobrefactos recentes 65. E procurajustificar
a presen
romances ou temas semelhantes em paises diversos pela
cao dos seus cantores:

... 0 verdadeiro romance antigo era de todos os paises
a todos pertencia 0 menestrel, 0 trovador, 0 cavaleiro an
cuja pairia era 0 mundo.66

Garrett reconhece
de se descobrir
conclusao

0

que esta possibilidade

destr6i a hi

sitio origlnarto de cad a romance.

6bvia de que, em tais circunstancias,

Pera

os texto

poderao ser utilizados como relatos hist6ricos nacionais,
na-a de inicio abrindo lugar a excepvoes67 -

c

e uma mar

nacionalismo que nao the oferece duvidas sac as moiras
tadas68 -, para, seguidamente, concluir:
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E serao eles portugueses legitimos esses romances d
Infanta, do Bemal Frances, daSilvaninha, e muitos outr
o nosso povo tem conservado a despeito da incuria dos
literatos? Sera Portugal e a Galiza a lingua d'Oc da pen
em que so sefaziam can90es, como dos prouencais se ac
muito tempo? E sera a castelhana a nossa lingua d'Oei
legiada para 0 romance historico ou quase histortco?
Sao questoes que ninquetn. resoioera sem examinar
dar muito, primeiro, os documentos que as suscitam.
Eu repito que pouco mais faco neste trabalho do que
os documentos e propor as questoes.69

Nas suas andancas, 0 menestrel-cidadao
do mundo
obrigado a mudar as palavras ou a lingua dos poemas
adaptar os seus assuntos aos locais geograftcos em q
encontra. Este aspecto levanta urn outro quesito decorren
actividade do cantor: 0 da sua relacao com 0 publico.
Embora todos os autores, indistintamente,
consider
actividade do menestrel como urn oficio, e em Percy eScott,
do que em Lockhart e Garrett, que se associa ao canto a
sidade de sustento.
Percy opoe, na comparacao entre os bardos e os a
renascentistas, a necessidade de subsistencia dos primeiro
as vantagens dos segundos, para 0 que se escuda por det
autoridade critica de Addison:

No entanto, talvez a palma sejafrequentemente
devid
velhos menestreis errantes que compunham os seus
para serem cantados ao som das suas harpas, e qu
pediam mais do que os aplausos do presente, e susbsist
no presente.70

Deste modo, marca uma disttncao profunda entre os o
vos dos dois grupos de autores que confronta na sua colec
exaltando 0 sustento pelo canto atesta a utilidade da poesi
arte, que se transforma num trabalho remunerado; por su
e desvalorizada a preocupacao classica com a fama e a p
dade. Nobilita-se, tambem, a funcao do publico ja que
aplauso e a me did a do seu agrado - do seu deleite - e, lo
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qualidade do canto. 0 bardo sobrepos-se ao poeta, a
poesia-trabalho, destinada a aprovacao imediata de urn
vasto e iletrado, e considerada mais importante do que a
de corte reservada a urn pequeno grupo de eleitos ou me
Em Walter Scott a susbistencia pelo canto e apenas atr
aos galteiros (pipers). nos casos concretos de semente
colheitas, bem como a outros musicos itinerantes, nao-pro
nais, mas todos eles pertencem ao grupo dos transmisso
relacao entre 0 bardo e 0 seu publico e de caracter emoci

Quanto mais rude e selvagem 0 estado da sociedade
mais geral e violento e 0 impulso recebido da poesi
mu.sica.71

Os cantos, pela sua violencia, pelo seu conteudo h
pretendem-se como urn impulso que tanto excita como
as ernocoes fortes de urn publico rude e selvagem - da
mas nao parece ensinar grande coisa nem promover a civ
E 0 destino da poesia popular esta directamente relacionad
o aplauso deste ultimo:

Mas essa e a natureza da poesia popular; como do
popular, mudando perpetuamente com os objectivos do
e e ~;agil a possibilidade de recuperar algum velho ma
to...

Lamenta-se a efemeridade do exito junto da assisten
donde se pode inferir que as ernocoes eram tao violentas
fugazes -, mas do ponto de vista do coleccionador. 0 qu
em contradicao com 0 esforco de permanencia dos cantos
e para alem, dessa efemeridade.
Garrett adopta uma posicao controversa relativamen
poeta e as alteracoes que este faz no seu texto para agra
publico: por urn lado, nos tempos primitivos, 0 poeta e 0
dor-criador das compostcoes e, por outro, no presente
escaldo-corruptor; 0 primeiro adequa as narrativas as sit
linguisticas e geograflcas, ou seja, ao espaco e tempo da
cao, as exigencias do seu audit6rio, enquanto 0 segundo e a

o Romanceiro:

da pratica

a inovacao teorica

de: ...rijacimentos modemos, adicoes, melhoramentos de
cantor de aldeia. que pretendeu corrigir estas aniiqualha
Lamenta-se 0 modo como essas aniiqualhas aparecem:

... pintados e repintados por piriceis de cada ve
grosseiros e ignorantes, e sobretudo empenhados sem
modemizar, pot a. moda e fazerbonito 0 que lhes pareci
e grosseiro, so porque era simples e original.74

Asstm, a necessidade de modernizar, louvavel nos se
mordios porque os poemas cumprem uma funcao social e
rica. torna-se degradacao e corrupcao no presente. Por
foram exactamente esses primeiros argumentos, 0 jazer
por a moda, e corrigtr a grosseria, os invocados por G
quando da reconstrucao de Adozinda; e os ultimos, aquel
o levam a arrepiar caminho, a abandonar a adaptaca
romances ao presente, a recusar transforma-los para que
aceites e agradem ao publico seu contemporaneo.
Todos estes autores, pelo modo como promovem a tr
oral, estao a insistir na diferenca entre dois tipos de literat
a popular e a erudita -, distincao que os renascentistas
os primeiros a querer suprimir. Nem Sidney, nem Samuel D
por exemplo, alguma vez pretenderam uma posicao de sup
cia ou preeminencia face aos textos tradicionais como a
exibe nos prefacios rornanticos. 0 olhar do seculo XIXaftr
sempre como portador de uma superioridade qualitativa
cutivel, que se manifesta nao apenas como socio-histort
como uma maior softsttcacao de usos, costumes e optnioe
ainda como Iingulstico-literaria. A partir de uma persp
paternal, 0 presente destaca-se por uma maior elaborac
escrita relativamente a falta de elegancias e rudeza dos p
do passado, qualquer que seja a nacionalidade dos autore
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1.3.2 Tetnaiicas

e Her6is

Enquanto 0 Bispo Percy se debrucou sobre a gene alo
povo Ingles por motivos Iiterarios, Walter Scott vat voltar-s
a literatura

por motivos hist6ricos. Ambos recuam aos

primordiats

das lutas anglo-saxonicas,

explorar mais pormenorizadamente

mas

0

segundo p

as pelejas contra as in

de uma zona especifica do territ6rio, a da fronteira escocesa.
assunto

e a hist6ria de urn povo e de uma mentalidade

de desaparecimento

pela aculturacao

a que forarri sujeit

inicios do seculo XVII. 0 esforco de autonomia
representado

e

pelas gentes da fronteira torna-se

espirtto nacional. As suas personagens

e Independ
simbolo

sao guerreiros,

d

dentes de guerreiros, uma raca de her6is invenciveis no
de batalha, mas derrotados pelos jogos da politica. It a m

Isabel I, com a subida ao trono de Jaime VI da Esc6cia

Inglaterra, que pee fim a uma epoca de lutas gloriosas, tes
nho de uma Independencia

e idiossincrasia

pr6prias:

o meu esboco da histoita dafronteira chega agora
A subida de Jaime ao trono ingles converteu a extremid
centro do seu reino.75
Scott tern como intencao contribuir

para divulgar a h

de urn povo antes orgulhoso e livre, pelo que da uma panor
geral sobre os usos, costumes, modo de vida, religtao e c
dos homens da fronteira, usando para
hist6ricos

0

efeito nao apenas

mas tambem as antigas baladas,

de onde sali

aspecto eptco da crueldade e primitivismo das gentes.
a observacao

que faz relativamente

que, segundo

0

a

It c

crenca no sobrena

autor, ainda se mantem ao seu tempo:

Oracoes, fetiicos e exorcismos, particularmente em
hebraico, eram as armas dos homens da fronteira, ou
dos seus sacerdotes e homens sabios, contra os seus
inimigos.76

o

Romanceiro:

da pratica

a inovacao

teorica

Contrariamente ao que seria de esperar, a linguagem sa
a que recorrem estes escoceses e a do cristianismo. De urn
geral, 0 povo fronteirico e apresentado como violento, prim

rude, ja que Scott guarda os pormenores historic os para as
aos poemas, mas nunca deixa de afirmar que esta cul
civilizacao proprias sac tao respeitaveis como quaisquer o
E este ultimo aspecto, presente tambern em Lockhar
mals faz salientar a diferenca da sua perspectiva face a
Lockhart vira-se para os textos de urn pais estrangeiro
intencao de oferecer aos leitores algumas nocoes sobre
literatura, mal preservada, nos cancioneiros e romanceiros
meado de algum sensacionalismo, apresenta uma histortac
usos e costumes algo exoticos, de urn momento paradisiac
que rein am a liberdade, fraternidade e igualdade entre
mens. A poesia escolhida sera 0 testemunho vivo da coab
pacifica de nacionalidades tao diversas quanta ados espan
os descendentes directos dos visigodos, com ados arab
origem oriental. Estes povos sac apresentados como viven
harmonia, respeitando as respectivas religioes e interesses,
tilhando os seus saberes e momentos de lazer:

...mesmo nas cavalarias mais remotas e ideias cele
pelas baladas castelhanas, as partes de glaria e grande
atribuidas quase com a mesma frequencia. aos mouro
aos cristdos.77

As baladas sac exibidas como prova de usos e cos
proprtos de urn estado primordial e paradisiaco, que nas
liberdade politico-religlosa permitida por urn poder distant
inicio da sua degradacao e marcado pela queda de Granada
a subida ao trono dos reis catolicos:

Desde 0 tempo em que esses ptincipados [Castela, A
e.Barcelona] se estabeleceram, ate que a sua forca foi
nas pessoas de Fernando e Isabel, pode dizer-se qu
guerra
passou a existir entre os seguidores da
religioes.7

rir=
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A introducao do catolicismo e a sua hegemonia como r
de estado, com a consequente intolerancia, e apontada c
principal causadora da deterioracao de urn povo:

Porque ate ao tempo de Carlos V, ninquem. tem dir
dizer que as espanhois eram um povo fanatica. Um dos
aspectos do seufanatismo
modemo - a sua sujeicao s
autoridade do Papa - esta com!§letamente ausente da
senmcdo do seu antigo espiiiio.

a seculo

XVII e, entao, encarado como datando 0 inic
nacionalidades e, simultaneamente, como 0 fim de uma Id
Ouro, do desaparecimento da happy order ofthingsBO que
sua origem no periodo vtsigotico, 0 qual se caracteriza
liberdade individual, pelo respeito natural das hierarquias,
tolerancia politic a e religtosa. E aos descendentes directo
habitantes des sa era que se atribui a composicao das ba
chegando-se mesmo a recusar como excessiva a hostilidade
registada, porque nem sempre os acontecimentos extemo
os guias mais seguros para 0 espirito dos povos e das i
Ap6s este argumento, Lockart afirma:

... podetti-se procurer provas na poesia popular ant
Espanha (...J de que a uioumcia: das hostilidades, ao co
do que se possa imaginar, ndo se introduziu tao profundam
nas mentes e coracoes dos muitos que estavam envolvid
conflito.81

Procura, pois, a todo 0 custo, e por entre varias contrad
(talvez tarnbem elas presentes no original de Dtepping),
excepcional, como exemplo de paz e urbanidade, esse perio
hist6ria peninsular, usando os textos, quando the convem,
prova dessa situacao ut6pica. a motivo obscuro que tera
o autor a essa atitude podera encontrar-se na associacao di
entre as tradicoes espanhola e inglesa que, por conseque
transfere 0 estado adamico para 0 espaco britantco identidade de momentos primordiais justiftcavel a part
semelhanca entre as baladas:

o

Romanceiro:

da pratica

a inovacao

teorica

Mas a maior parte ejormada precisamente pelo mesm
de maieriais que inspiraram os nossos proptios antigos
dores de baladas.82

E que. sob a perspectiva reltgtosa, quer aplicar ain
Inglaterra do seu presente. Lockhart invoca Grimm como
munha

do paralelismo

de processos

ingleses e. pela sua tnststencia

usados

por espanh6

na coabitacao pacifica ent

povos, pretendera contradizer. ou pelo menos mittgar, a ide
confronto violento entre os primitivos, tal como e defendid

Scott. Surgem entao semelhancas entre estes dois autore
medida em que ambos buscam na historia acontecimentos
possam servir de termo de comparacao, ou sinal de uma or
relativamente ao presente. Mas a perspectiva do primeiro e
complexa e. porvezes. mais retrograda que a do segundo. Lo
comeca por adoptar uma posicao criacionista e puritana,
base na queda primordial. que usa na sua pretensao de reab

urn estado adamico, utopico, habitado por bons selvagens
pots, considera 0 povo como menos degradado face a nob
mas este olhar democratico e arcaizado, ou modernizado,
manutencao de uma ideia de pureza de raca, uma vez que.

Scott 0 faz, nao tern em conta as possiveis miscigenacoes r
tantes de casamentos inter-racicos: por fim, afirma a necessi
de variar 0 julgamento hist6rico de acordo com epocas e p
mas vai tentar a transposicao da Espanha pre-quinhentista
o espaco e tempo mgleses.
Em Garrett estao reunidas

as divers as posicoes dos

autores ingleses. Utiliza a hist6ria sociopolitica em paralelo
a literaria para provar a existencia de urn momento primo
da nacionalidade. tambem ele. de certa forma. adamico. A
no primeiro volume do Romanceiro a sua intencao surge
uma necessidade de recuperar uma forma metrica, que
ritmo, com caracteristicas nacionais - a redondilha83 depots, se transformar na exlgencta de reabilitar toda
poesia. Por tal. faz remontar os textos romancisticos

ao pe
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trovadoresco - a heranca provencal - para posteriormen
resolver por urn outro momento ainda anterior, pre-babel
que respeita as linguas romance. Uma constante para to
autores e a de que os assuntos tratados nos romances sa
duvida, de base htstortca, e de que os textos, testemunh
uma epoca e civilizacao primitivas mas relativamente bar
podem ser lidos como prova de costumes e usos conservado
memoria dos povos. Porem, Garrett, quando ja conscie
contaminacoes e vanantes, levanta a duvida a que nao res
que memortas, e de que povos?
o interesse de Garrett pelo pass ado comeca por se a
a ideia de moda - vinda do estrangeiro porque de origem
e inglesa -, a qual 0 inspira para a cnacao de urn mode
importado, encontravel nas origens linguisticas e literart
cionais. Mas enquanto em Scott e Lockhart esse momento
de uma civilizacao, Garrett ent
marca 0 desaparecimento
como fundador e vivo, tendo-se mantido em subterranea la

... ao pe, pot baixo dessa aristocracia de poetas que
viam, talvez, andava, cantava, e nem com 0 desprezo
outra Iiteraiura que era a verdadeira nacional, a pop
vencida, a tiranizada por esses invasores gregos e rom
que todos os esforcos deles para lhe obliterarem e confu
o caracter primiiiuo, resistia na seroidao com aquela f
mercia com que uma ra(,:avencida, com que a populacao
gene de um pais resiste a igual empenho de seus conqu
res que lhe usurparam a dotninacao, e que seculos
quando esses ja ndo sdo, ou nao cuidam ser, sendo um
priuileqiada e pairiciana, reagemfortes
aqueles outros
que seus proptios senhores lhes ensinaram, regenerad
seu Longo martirio, e exiirporti muitas vezes, mas geralm
contentam de auassalar, os seus antigos opressores.
E a histatia: de todos os povos, e por consequencia d
as liieraiuras.
E a histotia liierana de Portugal no segundo quarte
seculo; e 0 que foi esta reaccdo vulgarmente chamada
tica, mas que ndofez mais do que trazer a renascence da
nacional e popular. 84

o Romanceiro:
1.3.3 Problemas

da pratica it inova ••ao te6rica

com a Recolha de Textos e Metodologias

A ideia que preside a todas estas colectaneas
romancisticos

(embora apareca em Garrett apenas no p

prefacio do primeiro volume)
para suscitar

0

e a de drvulgacao

de textos cu

interesse e divertir urn publico nao especia

e, simultaneamente,

para serem usados como termo de

racao face a poesia do presente.
como uma entidade pueril que
semelhanca

de p

Os antigos sao apresen

e preciso

das idades que atravessa

corrtgir e emen
0

homem, tamb

nacoes, seus povos e modelos se encontravam ainda no ba
da sua infancia. Os seus principais defeitos, para alem da
e ignorancta patentes nas suas narrativas,

sao

0

comprim

imoralidade excessivos destas, que tanto podem provocar

como a repugnancta no leitor.
Percy procura minorar as deficiencias que encontra no
classicos: Tivemos um grande cuidado em ndo admitir
imoral ou

indecente85.

It ainda num esforco de manter

n
0

d

que, ap6s as critic as de Ritson, se autocorrige. Na segunda

de Reliques (1767), tenta emendar os erros que the apon
regressa aos poemas, assinalando

alguns passos por si in

ou alterados. Mas a sua maior ansia e reabilitar-se

da su

de inven(;ao, chegando mesmo a nomear testemunhas

iliba

Tanto por este facto, quanta pelo recorrer as colectaneas
antigas, pelo basear-se em versos escritos, Percy recusa
de precursor

(alardeado por Garrett). A sua viragem p

textos, a sua revelacao sobre

0

mau estado dos manuscr

deficiencias de algumas versoes, mais do que uma conces
espirito cientifico, sao uma tentativa de justiftcar

a dific

do seu trabalho de reproducao.
Em Walter Scott e Almeida Garrett detecta-se maior c
e esmero no trabalho sobre os romances, urn questionar fi

que em Lockhart se resume a breves observacoes pros6di
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It no delinear do plano de edicao de Minstrelsy ojthe S
Border que 0 desvelo de Scott melhor se evidencia. Prim

embora 0 sinta como uma possivel deficiencia, porque
obrigado a fazer uma recolha directa das vers6es orais, po
poucos os manuscritos:
... mas 0 editor tem sido obrig
recolher os seus materiais principalmente na tradicao

Talvez tenha sido esta exigencta 0 motivo da sua sensibi
aos problemas de preservacao e transmissao dos textos.
divide os depositartos dos romances em profissionais, os
ros, e nao profissionais, inserindo nesta segunda catego
contadores de historias itinerantes, e as mulheres do povo (a
e lavadeiras de Garrett). Mas as fontes primeiras das suas rec
que confessa longas e morosas, sao os pastores e pessoas
dos Highlands. Refere, ainda, que os recitadores se basei
memoria, a cujas falhas atribui 0 mau estado em que encon
romances. A contaminacao dos textos, e das suas diferente
s6es, revelam-se, portanto, como algo de negattvo, uma falsi
da verdade, agravada pelas mudancas decorrentes da exige
rima. No que respeita aos poemas editados, 0 autor corr
eliminandovariantes e liberdades, mantendo apenas as pass

mais poeticas, tudo em nome da autenticidade.
Inicialmente, Garrett nomeia Percy e Scott como seus
radores, e e com 0 mesmo espirito e intencoes daqueles

debruca sobre os romances. Porem, de volume para volum
edicao para edicao, nota-se uma mudanca de perspectiva.
ca por basear-se em fontes escritas e algumas orais, mas a

da area de Lisboa, para, depois, apos algumas contribuico
que tanto identifica como diz anonimas -, estender as
pesquisas ao resto do pais. Com 0 amp liar do seu corpus
resultado de uma Investigacao que se pressente mais pro
surge uma maior firmeza de opini6es. A sua seguranca d
do contacto com os textos, e a ela corresponde urn apuram
da sua abordagem, que 0 leva a por em causa os seus m
tntciais, as suas teorias e classiftcacoes.

o Romanceiro:

da pratica

a inovacao te6rica

A relacao de Garrett com os romances e empirista na m
em que avanca por tentativa e erro ate conseguir urn ap

operatorio minirno, uma metodologia propria. Deste proce
seus prefacios revelam apenas os ensaios de classtflcaca
ajustamento inicial das propostas estrangetras, segue-se
cura de categorias e definicoes nos escritos nacionais ren

tistas e, a partir da avertguacao
propria,
elabora
classiflcacao pessoal que deixa em aberto. Podem detectar-s
fases no seu percurso: uma, que corresponde a primeira

de Adozinda (1828), em que segue, acriticamente, Percy
entre outros, reconstroi e retoca os poemas a seu bel-p
seguidamente (1843). comeca a par em causa os seus an
sores e a duvidar de todos os textos escritos, perdendo, inc

o interesse pelos manuscritos do Cavaleiro de Oliveira; pa
fim (1852). coleccionar, indistintamente, textos escritos
sempre que the parecam fidedignos (Oliveira e reabilita
Abandona uma certa leviandade inicial com que manus
romances, tomando-se mais respeitoso para com as dife
versoes. Preocupa-se com 0 regtstar em nota das divers as

tes geograftcas, a especifica-las a partir do segundo volum
denomina como 0 primeiro de facto) e a usar as diferenca
descobre como elementos tecnicos que the vao permitir um
correcta reconstrucao. Adivtnha-lhes uma composicao for
ca. aceita cortes e expansoes, afirma que os romances obe
a leis pr6prias de ritmo e rtmas, chegando a justiftcacao
paragogico. A contaminacao deixa de ser totalmente ne

enquanto resultado da errancia dos trovadores e adap
regionais. It por este aspecto que fundamenta a existen
versoes completas, ou apenas imagens e grupos de

comuns as varias tradicoes. Efectua, pois, urn trabalho c
rativo, primeiro com a tradicao castelhana e depois com a
e mesmo alema, mas para concluir sempre pela superiorida
poesia nacional.
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1.4 GARRETT. DAS DEFICIENCIAS DA FRATICA
AO TRIUNFO DA TEORIA

Do cotejar das divers as posicoes face aos romances
provaveis ortgens, autores e temas ressalta. em primeiro

uma certa identidade de projectos e objectives, urn olha
mico e plural que. depots, se fragmenta nas solucoes altern
a ausencia de modelo propostas em cada urn dos prefacio
Busca-se, em Percy. urn referente no homem singula
que e ainda especial por conseguir dar voz a todos os outr
sumula das vozes, 0 bardo. Depots, Scott. ensaia 0 h
hist6rico centrado na ftgura de uma colecttvtdade, ou mel
manifestacao da individualidade de urn grupo, urn povo. A
tatacao de sernelhancas de vozes na diversidade dos
permite a Lockhart 0 postulado de uma colectividade prim
constituida por grupos humanos com idiossincrasias pr
mas vivendo harmoniosamente em conjunto.
Esta evolucao e acompanhada por urn transformar d
ceito de poesia e da sua funcao: de motor e causa civiliz
torna-se a sua consequencia, a prova ainda viva das dif
particularidades nacionais. As baladas e romances sao e
dos como relatos hist6ricos mais ou menos deturpados
tmagmacao dos poetas e dos transmissores. Esta alter
positiva des de que elaborada pelos "autores" origtnais, e
vizada no que respeita

aos transmissores-conservadores.

o Romanceiro:

da pratica it inovacao teorlca

rornanticos ingleses procuram, entao, limar e reconstr
poemas primitivos, fazendo versoes mais modernas, grac
elegantes, Em paralelo, e de modo gradual, ao serem dete
as semelhancas entre alguns textos romancisticos em l
diferentes, parece alimentar-se, mais ou menos conscient
te, 0 desejo de encontrar 0 Ur-text, 0 romance de onde p
todos os outros.
Todos estes pressupostos pres idem ao trabalho de G
como 0 proprio afirma no prefacio a sua primeira edi
Adozinda (1828). Porem, a partir da segunda edicao
parece ja ter descoberto a incongruencia que orienta os e
dos seus pares. Os autores estrangeiros, apesar de uma q
nacao fllosofica secular sobre 0 problema do modele - s
e evidentemente resumido em Edmund Burke,88 fina
resolvido por Kant - estao apenas a substituir uns mode
outros, a defender a mimese, considerando-a, tanto posit
passado remoto e no presente, como negativa, no passado
te. 0 proprio Scott escreve ainda urn ensaio sobre a imita
poesia antiga, Sera esta tomada de consciencia por pa
Garrett que marca a posicao final do seu percurso: 0 apo
regras deduziveis a partir dos propnos romances.
A vtragem para os textos perpretada por Almeida Garr
resultado de uma actuacao empirica transforma-se num tr
comparativo, num formalismo avant-la-lettre, que permit
novos caminhos aos estudos romancisticos em Portugal, e
que 0 autor seja citado e sirva de exemplono estrangeiro. M
tgualmente consequencias de monta no que respeita a evolu
seu pensamento, da sua teonzacao sobre a arte e a historia
Nas notas a Memoria ao Conservatotio Reauie 1843, de
modo 0 seu manifesto, vao encontrar-se as respostas a to
problemas suscitados pela ausencia de urn modelo, de
tendo consciencta e com que se foi confrontando.
Descobre a autonomia da arte, que devera bus car apo
outras manifestacoes paralelas:
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... e uma contxccdo minha que na poesia da lingu
qenero paralelo a estaiuaria e a traqedia; assim como a
a grande arquitectura; e os outros qeneros, especies e v
des liierarias aos seus correspondentes na pintura:
musica segue as dioisoes da poesia falada cuja irma
nasceu. Ao cabo, a ARTE e uma so, expressada por v
modos segundo sdo variados os sentidos do homem.
de tantos mestres de retorica e poetica, ou de literatur
agora creio que se chamam, um so que desenvolvesse
doutrina, tao simples quanto verdadeira, aproveitava n
de um ano 0 que eles tern perdido em muitas dezenas.89

E dado que a arte esta ligada aos sentidos do homem,
tern mais modelo, 0 autor sera 0 unico com capacidade
decidir dos seus proprios parametres:

Uma obra de arte, seja ela qual for, ndo pode ser j
pelas regras que a criiica lhe praz estabelecer, sendo pe
o autor invocou e tomou para sua norma. 90

Uma das suas preocupacoes quase obsessivas, a interd
dencia entre arte e sociedade, suscita-lhe ainda urn outr
samento profetico que termina com a antecipacao do que
ser a Nova Historta:

Esta continua e reciproca inftuencia da literatura
sociedade, e da sociedade sobre a liieraiura; e um dos fe
nos mais dignos da obseroacao dofilosojo e do politico. Q
a historiafor verdadeiramente 0 que deve ser- eja tend
isso - tvx-defoiar menos em batalhas, em datas de nas
to, casamentos e mortes de principes, e mais na leqislac
costumes e na literatura dos povos.91

Partindo de uma situacao c1aramente desvantajosa pel
so cultural e fllosoftco em que se en contra 0 pais ao seu
Almeida Garrett consegue, em resultado do seu trabalho p
do e inteligente sobre os textos, ultrapassar os seus ment
conternporaneos, Da prova experimental chega a teoria,
force de regeneracao da poesia-htstoria nacional, num pr
oposto ao confessadamente empreendido para a restaurac
drama nacional: Quis par a teotia a prova experimental e
no teatro Urn Auto de Gil Vicente. 92

2.
UM AUTO DE GIL VICENTE
E A REGENERA<;Ao
DO DRAMA NACIONAL

2.1 INTRODU(:Ao

o que e 0 teatro? ... Uma verdadeira

polifonia iriform
a teatralidade: uma densidade de
Roland Barthes in Literatura e Slgnlflcacao

e isto que constiiui

Qualquer que se]a a perspectiva, teatro - ettmologtc
o local onde se ve - e sempre espectaculo e, logo,urn facto
S6 com a participacao dos actores e do publico attnge
expressao verdadeira. A analise de qualquer texto dest
representacao peca sempre por msuflctencia e parcia
limita-se avaliar apenas urn dos varies c6digos de comu
em jogo - a linguagem verbal. Sendoobrigada a par de
intencao representativa, a abordagem de uma peca en
fen6meno literarto fundamenta-se naquilo que 0 teatro ess
mente nao e: uma narrativa.
Todavia, 0 texto e a unidade mais estavel, a que per
para alem da mobilidade e pluralidade dos sistemas que in
a convencao teatral. Perdendo a imediaticidadee 0 dinamis
resultam de uma representacao, a analise Iiteraria ganh
profundidade uma vez que the e permitida uma melhor com
sao das relacoes intra e intertextuais, nem sempre ev
quando de urn espectaculo. Neste caso particular, UmAuto
Vicente de Almeida Garrett oferece, alem de 0 duplo te
constitui qualquer pec;a - falas e didascalias - urn e
tambem ele duplo, que e 0 auto vicentino As Cortes de
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Garrett recorre a Gil Vicente, a pai do teatro portugues
escrever a drama com que pretende (relfundar urn teatro
deiramente

nacional,

poetas trovadorescos

como foi em demanda
para reinstaurar

dos roman

a poesia. Vai as o

da lingua e as suas primeiras expressoes para regenerar a c
do seu pais, pando em pratica entre nos

0

mais geral

romantico de recuperacao da escrita medieval.
Nesta perspectiva, torna-se interessante ver como sao
cenados as processos linguisticos, estilisticos eteatrais

u

par Gil Vicente, e de que modo a seu aproveitamento par G

denuncia uma cosmovtsao diferente. A tntencao sera tripla:
quais as semelhancas
histortco-culturais

que Garrett descobre entre duas situ

separadas

par tres seculos: como pro

autor para revitalizar mites e simbolos pertenca do period

escolheu; e, par fim, como sao utilizados as temas para c

tizar a seu intento refundador: do teatro, pelo reatar da tr
de urn genera artistico universal, com a caracteristica

par

de ser de nacionalidade portuguesa.
It conhecida a posicao de Garrett face ao teatro, que ex
nas introducoes

as suas pecas, e que nao pode deixar

revisitada. Sendo a teatro indissoluvel do social, estabelec

relacao entre a momenta histortco-polittco e as causas d

dramatica que aflige a autor, bem como a papel par si des

nhado na resolucao desse problema: a sua intervencao num
politico e cultural que e a restauracao

do teatro, e a in

individual que a ela preside.
A partir de uma comparacao das estruturas
ail Vicente e As Cortes de Jupiter,
correspondencias

procura-se

de Um A

evidenc

de accao, espaco e tempo que as textos

belecem entre si. Mas sao as personagens,
caras e sujeitas a metamorfoses,

portadoras

d

que melhor permitem ex

as evolrrcoes texttrats e simb6licas. Detectarn-se, enfim, al

das estrategtas vicentinas recuperadas,

mas existem outr

Urn Auto de Gil Vicente e a regeneraeao

do drama nacional

fluencias que VaG impedir a inclusao deste texto numa
tradicional clara.
Por outro lado, enquanto acto assumidamente fundado
Auto de GU Vicente preconiza e abre caminho para 0
posteridade elegeu como a obra-prima de Garrett: Frei L
Sousa. E 0 grande drama que pretende ressuscitar 0 espi
tragedia nao podera ser tgnorado enquanto termo final
pequena viagem pela aventura criadora que foi a regen
empreendida por este autor.
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2.2 UM AUTO DE GIL VICENTE E A CRISE DO TEATRO NACIO

Em Portugal nunca chegou a haver teatro;
teatro nacional, nuncat1

0

que

se

It esta a prirneira aftrmacaoperemptorta com que

inicia 0 historial das razoes da esterilidade dramatica na
Termina resurnindo as suas crises:

A primeira trouxe-lha oJanatismo d'el-rei D. Sebas
perda da tndependencia. nacional.
Na segunda, queimaram-lhe 0 pobre Antonio Jose.
A terceira veio com a opera iialiana e a persequ
Gcir(;do.
A quarta foi a invasdo das macaquices francesas.
Esta quinta
a do Salvaterio.2

e

Sarcasticamente, recusa nornear os causadores desta
crise - a que esta a assistir -, para os nao irnortalizar.
Entre esta Introducao, datada de 24 de Agosto de 1
primeira subida a cena de UmAuto de Gil Vicente (15.08.
rnedeiam tres anos de profundas alteracoes hist6rico-po
Cornparando 0 texto acima com a introducao que Garrett
para a 3.!!edicao de Caiiio (19.11.1839), rnais pr6xima d
em que 0 Auto foi representado, verifica-se urn agravame
tom desiludido que, ernbora negado pelo autor, esta p
nestes escritos:
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Estas guerras de alecrim e mangerona em que an
classicos e rottuuiticos por esse mundo, e que ja sosse
em toda a parte, vao comecar agora por ca. E como na p
e em tudo, ndo se aprende nos exemplos, nos erros alhe

Em primeiro lugar, salienta-se
tantemente

a reiteracao

continua

formulada noutros passos) da relacao entre te

social, logo, entre teatro e politica. Depois, nota-se a anteci

de uma possivel ameaca, que se vem a confirmar correcta
as alteracoes historicas
fim, esta claro

0

que se prepara

para testemunhar.

receio de que essas alteracoes venham a p

causa os seus ideais e, com eles,

0

projecto que the

e mais

o do renascimento e regeneracao da cultura portuguesa
dos na ideia de desenvolvimento de urn teatro nacional.

2.2.1 A Siiuacao Hisiorico-Culiurol:
Reqeneracao e Renascimento.
Monarqutcovmas

tambem

0

c

Liberalismo como

liberal actuante

(e memb

Sinedrio, participa na Revolucao de 1820), desde muito nov
Garrett contribui para a implantacao da tdeologia com
identifica, e que promove durante toda a sua vida:

... os Liberais defendiam uma constiiuicao politica e
lecida sobre bases populares, uma limiiacao severa
gativas do rei, liberdade de reliqtao, de imprensa e de pa
liberdade de cotnercio e de tndustria e outras muitas do
subversivas, diametralmente opostas aos principiosfimda
tais do Despotismo Esclarecido.4

as

Entre

1820 e 1836 assiste

as sucessivas

guerras

civ

marc am a alternancia de poder entre os parttdarios de
constttuicao progressista e os seus oponentes, defensor
absolutismo encarnado em D. Miguel. Na sua Independenc
espirtto. Garrett critica ambas as taccoes pela sua incapac
de agir:
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Aqui e que sdo elas. Os uiopistas, os teoristas eram
de palauras. Coisas nem as queriam muiio fazer, nem
faze-las.
Glosavam

canais, co
urn Camoes para 0 Algarve: e a s
todas as prociamacoes de ha quarenta anos a esta parte
as assinem reis ou demagogos, ptincipes ou tribunos.5

industria,

0

mote de Junot; estradas,

artes -

Apoia 0 Setembrismo (1836) e participa nas refonnas p
tas por Passos Manuel, sendo encarregue por este ultimo d
a cabo 0 projecto de reestruturacao
do teatro portugues,
como da crtacao de urn conservatorio de arte dramatica.
o governo de Passos Manuel cai no ana seguinte, e de
1841 - data da introducao a UmAuto de Gil Vicente ao agravar da oposicao aos principios liberais, postos de p
gradualmente
abalados pelo crescente conservadorismo
mais urna vez segundo a sua optica, se perde em tde
estereis, vindo a entravar uma accao positiva e pragrnattca
Com ironia, Garrett aponta - de invasoes estrangeiras
intestinas - as vicissitudes que atravessaram 0 pais, fund
tando nelas 0 seu receio. Lucidamente antecipa a amea
continuacao das convulsoes historico-pcliticas
que, resu
da tncompetencia ou passadismo de alguns governantes,
alirnentar a falta de estabilidade e de incentivos necessaries
o progresso cultural. Deste modo, a data de 24 de
escolhida para a introducao
a Um Auto de Gil Vicen
conotacoes politic as claras, e sera urn memento para, sub
ciamente, recordar a revolucao do Porto e 0 exito liberal
reatar 0 fogo regenerador:

Quando os Vintistas, e Garrett com eles, quiseram
com uma metafora evocadora 0 movimento reoolucioruui
de Agosto de 1820 chamaram-lhe, habitualmente, Re
cao. Sob 0 optimismo confianie destapalavra cheia de p
sas, conotavam a campanha ndo

so politica

mas socia

e cultural, que, na crenca do seu idealismo um tanto
tria verdadeiramente reformar

0

tonus da na9do decaid
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A ideia de regeneracao traz constgo a de urn renasci

que, durante momentos, parece possivel devido ao suce
todas reformas empreendidas. As leis proteccionistas de
1837 regulam 0 problema agrarto: em 1832, Mouzinho da S

determine a reform a das financas publicas, da adminis
civil e judicial; publica-se 0 C6digo Comercial de Ferreira
(1833); a lei de 1834 modifica a influencia inglesa na ind
e nessa mesma data e introduzida a maquina a vapor; fome

o desenvolvimento rodoviario e dos meios de comunicacao
o primeiro Banco de Portugal em 1821, e da-se a reform
da moeda em 1835; 0 govemo desdobra os ministerios. Te
nha-se uma explosao demografica, e as cidades princip
Lisboa, Porto e Coimbra - aumentam de superficie. A r

nao deixa de atingir - e de modo excessivo, segundo Ga
a Igreja: extingue-se definitivamente a Inquisicao, expuls
ou dispersam-se as ordens reltgiosas e nacionahzam-se a
propriedades.
Todas estas me did as afectam a estrutura de clas
reconhecimento oficial da tgualdade desvaloriza a aristo
(pelo menos teoricamente). A extincao de tencas e subsidios
bem como a nacionalizacao de propriedades e ainda a ven

Estado de titulos leva a uma aproximacao entre nob
burguesia. :It esta ultima a grande triunfante da revoluca

tista, embora a sua consciencia de classe s6 venha a e
verdadeiramente na segunda metade do seculo e, talv
resultado da aftrmacao do operariado enquanto tal. Porem

ultimo s6 muito gradualmente vai tomando a forma mo
pela demora em abandonar os meios de producao pr6prio
tecnicas artesanais. No entanto, em 1838 e fundada a Soc
de Artistas Lisbonenses e, em 1853, aparece 0 primeiro a
mento de relevancia com objectivos claros de luta social: 0
Promotor do Melhoramento da Classe Labotiosa.
:It no campo do ensino, e pela mao de Pass as Manue
mais fortemente agem os liberais. Abrem-se escolas prim
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promove-se a situacao do professor e a liberdade de ens
restruturam-se todos os seus graus. Fundam-se os inst
industriais, os conservat6rios de artes e oficios, escolas e
mias; modificam-se os ja existentes. Prepara-se 0 Conserv
de Arte Dramatica.
A actividade dos liberais estende-se a abolicao da cen
propagacao das liberdades de imprensa e associativas,
consequente incremento literario:

Na realidade, um dos aspectos mais interessantes
tugal oitocentista joi 0 seu surro cultural, porventura
elevado e mais rico que 0 peri.odo glorioso do seculo de Qu
tos?

Faz sentido entender a Regeneracao como urn Renascim
e justtfica-se 0 receio de Garrett de ver ameacado urn pro
que, logo de inicio, se apresenta como brilhante:

Coitada da pobre revolucao, como se ela se fizesse
a tal gente das estradas e do Carnoes os
fizeram! - os tais poetas que em perene outeiro tem.
sempre a glosar 0 inexaurivel mote de Junot.
E tudo isso que tem com 0 teatro? - Tem que houve
meses, ou coisa que 0 valha, um govemo que era na
emborajosse extralegal- que errou em muita coisa; sem d
mas que desejaua. acertar, e que, sobretudo, nao mentia.
Glosou 0 mote... oh! isso e de rigor; nao se dispe
ninquem. nesta terra. Glosou 0 mote tambem; mas qui
comecou a par muito verso em prosa, muita palavra em
Fizeram-se escolas e academias, decretou-se 0 Pant
rOlpOeSta ... 8
ndo josse

D'

•

•

Mais uma vez, teatro e politica sac considerados enti
tnseparaveis.
A ameaca que Garrett pressente e antecipa em 1841,
niftca-se em Costa Cabral que, em Fevereiro de 1842, resta
constitutcao - a Carta - de 1826. Embora este governan
pretenda urn regresso a estruturas obsoletas, a sua id
progresso centra-se nas reformas administrativas e desen
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mento das obras publicas: glosa 0 mote, tambem, mas n
aspecto mats superficial. Descura alguns dos pontos primo
para 0 liberalismo e, apesar de parcialmente, repoe 0 pode
nobreza.
o reatar dos valores elitistas choca com 0 principio de
cacao geral do gosto popular, fundamental para Garrett:

o teatro e wn grande mew de ctuiiizacao, mas ndo pro
onde a ndo M. Nao tem procure. os seus produtos enqu
gosto ndo forma os habiios e com eles a necessidade.
principiar, pois, e mister criar um mercaao factiao.'

Garrett preocupa-se com 0 teatro porque 0 entende c
instrumento
educativo e persuasivo por excelencia num
em que os meios de comunicacao sao escassos (apenas a
jornais) e num pais em que a grande maioria da populac
dtstingue pelo analfabetismo.

3.2.2 Contributo de Garrett para a Concretizacao do Pro

de urn Teatro Nacionai

E todavia Gil Vicente tinha lancado osfundamentos d
escola nacional.i. ...) Os alicerces da escola eram solidos
os do erarto novo a Cotouia; mas ndo houve quem edif
para cima, e entraram a fazer barracas de madeira no
casinholas de iaipa, que iam apodrecendo e caindo, a
vieram os refortnadores como e moda agora, destruiram
alicerces e tudo, ftzeram muitos planos, e ndo constr
nada, nem sequer deixaram 0 terrene limpo.lO

Garrett escreve estas palavras cerca de urn mes depois
sido exonerado dos cargos de Cronista-Mor do Reino, Direc
Conservatorio e Inspector-Geral dos Teatros, por J. Anton
Aguiar (Decreto de 16.07.1841)11. It compreensivel 0 res
mento do dramaturgo tanto por se ver afastado de urn pr
que dara voz a urn anseio nacional quase secular, como p
ameacada a propria extstencia do Conservatorio, ainda n
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infancia. Receia que 0 seu insucesso se venha a acresce
lista, ja longa, dos falhados fautores de projectos identico
A primeira proposta de crtacao de urn teatro nacional
pelo Conde de Oeiras, filho do Marques de Pombal que, em
enquanto

presidente

do Senado da Camara, lanca a id

aproveitamento da funcao cultural do teatro publico. S
Matos Sequeira, 0 poder real - por alvara de 17.07.17
sanciona uma instituicao que se vem a denominar Soc
Estabelecida

para

0

Subsidio do Teatro. Os seus estatuto

borados por Te6filo Gomes de Carvalho com 0 auxilio d
(entao empresario do Teatro Nacional da Rua dos C
declaram ja a funcao politica. moral, nacionalista

e edu

do teatro. Este documento, talvez reproducao de urn con
italiano, da plenos poderes aos artistas e preconiza a livre e
de materiais - mesmo os proibidos - com Isencao de d
Por falta de verbas, ou ma gestae, a sociedade vai a falen
A ideia ressurge em 1793, com Pina Manique - entao
dente-Geral da Policia e Inspector-Geral dos Teatros da

do Reino -, que se ve forcado a reelaborar 0 regulamento a
quando da criacao do Teatro Princes a do Brasil, depots d
nado S. Carlos. Propoe, porem, que os teatros sejam ma
nao pela administracao publica mas por subsidios, ta

particulares quanto de casas da sorte e lotarias. Esta pr
vai desencadear uma serie de lutas pelos proventos pela sobrevivencia - por parte dos varies empresarios te
que se arrastam com altos e baixos.
Em 1812, 0 Condes, na sua qualidade de Teatro Na

alia-se ao S. Carlos por motivos financeiros. Este ultimo
a obngacao de representar farsas italian as com musica, e
to 0 primeiro apresentara dramas em linguagem, cumprin

instrucoes de urn Regulamento Provis6rio do Teatro N
elaborado por Alexandre Jose Ferreira Castelo. Manuel B
Paula, activo ernpresario do Teatro da Rua dos Condes
1809, desenvolve uma politica de promocao da sua c
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espectaculos

tendo em vista uma reforrna do teatro naci

em 1820. pela primeira vez, da corpo ao plano de ediflca
uma nova sala. Paralelamente, 0 Gabinete Liierario, insti

de amadores de literatura. em 1821. apresenta ao soberan
memoria:

...sobre as causas da decadencia do teatro, oferece
para se constituir em comissao encarregada de rever e
os dramas, faze-los ensaiar, vigiar e escolher decora
oestuarios, sem tnierferencia, todavia, na parte econotn
explotacao do Condes.12

No art.? 5. desta memoria - que vira a ser aprovad
portaria de 1l.04.1821-.
a comissao incumbe-se de se
Q

nhar na formacao de uma escola de arte dramatica. Mas
os projectos - do edificio e da escola - sao adiados, tan

questoes financeiras (os teatros veem-se obrigados a
reportorios de ma qualidade, chegando ao circo, para cha
publico) quanta devido a instabilidade dos governos que, s
a constantes

movimentos militares, nao perrnite que se

quencia a esforcos individuais.
Em 1836, a acrescentar a degradacao real dos edtfic
teatros que se denominam de nacionais estao ocupado
companhias estrangeiras (urna espanhola, no Salitre; um
cesa, no Condes) e a unica escola existente e a de Decla
resultando da iniciativa particular do ex-actor Emile Do
funcionar no Condes:

Assim, nos dois teatros que se intitulavam Naciona
S. Carlos entregue as operas, aos bailados e as b
iialianas, em todos os palcos, enfim, porque 0 de S
acabara, tinha-se extinto de todo a linguagem portu
Espanha, Franca e Italia, por uma serie da acasos e co
cias, achavam-se dominando 0 panorama teatral da C

Por esta altura, Joaquim Larcher e chamado do ex
Franca e nomeado Governador Civil de Lisboa. Amigo e c
nheiro de Garrett desde Coimbra (fora protagonista

de Ca
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1821, e depois seu padrinho de casamento}, Larcher vai re
-se com aquele na aplicacao do plano por ambos ela
quando da Reforma Geral dos Estudos em 1834. No capitu
dessa reforma tinham Incluido os Conservat6rios de M
Arte Dramatica, a par do firme designio de construcao
Teatro Nactonal logo alicercado por urn projecto de edifi
viesse a substitur os miseros barracoes do Condes.
Passos Manuel sobe ao governo a 4 de Novembro, e a
mesmo mes expede a portaria que Larcher redtgira encarre
Garrett de formar urn plano definitivo para a restaurac
teatro portugues, Preconiza-se tanto a melhoria dos e
existentes como a formacao de uma escola de born gosto q
viria a ser outra senaoo Conservat6rio Nacional. Em
Novembro de 1836 - ap6s a exoneracao de Larcher
revolucao de Setembro -. Garrett apresenta a Passos M
convertido em projecto-lei, 0 estudo que the fora encome
e que e aprovado a 13 do mesmo meso
Esta lei institui: urn organismo financeiro constituid
uma associacao de capitalistas que deveriam levar a
edtflcacao do novo teatro (a estar pronto em 1841), 0 Con
t6rio Nacional, e a Inspeccao-Geral dos Teatros e Especta
o Conservat6rio era subdividido em tres escolas: a drama
de declamacao, a de musica. e a de danca, mimica e gt
especial. A terceira s6 mais tarde comeca de facto a fun
Para a segunda, encarregue de ensinar musica sacra e pr
e nomeado .JoaoDomingos Bomtempo. Para organizar a pr
van ser contactados os melhores artistas de Lisboa, conv
para ensinar os alunos do Conservatorio, com 0 fim de
uma companhia de actores a ser protegida pelo pode
Paralelamente, sac instituidos urn juri e premios para os
res autores de pecas declamadas e cantadas, e propo
estudo da garantia dos direitos de autor - que tambem
ser elaborado por Garrett.
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Deste modo, 0 projecto de Garrett e 0 seu conceito da
educativa do teatro levam-no a tomar medidas que in
desde logo ao instruir dos pr6prios actores e autores, e it
de urn report6rio:

Aformacao de um repertotio nacional e a mais urge
tres grandes necessidades do nosso teatro, e cuja sat
mais ha-de factliiar a das outras duas.14

E enumera as dificuldades que se levantaram contra
jecto que encarnou:

Mas parafazer a casa era precise muito dinheiro, e
pobre; parafonnar actores, muito tempo, e eu tenho pouc
fazer um repertotio, a isso posso eu qjudar (em terra de
e apenas tioe um instante de descanso pus-me a fa
drama.
Foi em Junho de 1838.15

Como atras se disse, em Julho, Garrett e exonerado
posto, e substituido pelo seu amigo Joaquim Larcher. H
algum exagero dramatico nos seus lamentos:

Parou tudo com a persequicao do Soluaietta: a cas
terreno e parte do matetiaija comprado - e boa soma d
de reisja assinada - 0 repertotio com um bom par de d
em que ha. alguns com muito meriio, tudo parou.
Consumara esta gente com efeito a sua obra de vand
brutal e estlipido?16

Larcher vai empenhar todos os seus esforcos para
projecto stga 0 seu caminho, contornando obstaculos, inv
do subsidios e (com 0 auxilio de Garrett) conseguindo que 0
ou 0 enquico, como foi chamado durante a sua polemic
trucao, enfim, 0 Teatro Nacional de D. Maria II seja inau
no aniversarto da rainha, em 13 de Abril de 1846. Por s
verifica-se, de facto, urn aumento na producao teatral (q
para de todo) e de 1836 a 1843 surgem 112 obras drama
14 pecas de musica originais e portuguesas.
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Directa ou indirectamente.
Garrett continua ligado a
projecto e, apesar das suas recrtmtnacoes, nao deixa de col
na restauracao da cena nacional. Em 15 de Agosto de 183
Auto de Gil Vicente e representado no Teatro Nacional da R
Condes, em Lisboa. 0 numero de exibicoes e limitado, e
exito e relativo:

No desempenho do proprio Auto de Gil Vicente, de G
nenhum artista sabia 0 seu papel. 17

As suas outras pecas nao terao muito melhor sorte. A
cao de Frei Luis de Sousa, que vai a cena do Teatro Nacion
1850 e consegue 293 representacoes, durante a sua vida G
s6 assistiria a reposicao de duas outras pec;:as suas: 0 Alfa
em 1846, com 68 espectaculos: A Sobrinha do Marques, em
com 39. Nem Catiio, a sua prtmeira tragedla, ou 0 Noiva
Dafuruio chegam algum dia a merecer as honras do D.
Postumamente, sao representadas D. Filipa de Vilhena em
e As Profecias do Bandarra em 1858, respectivamente com
E Um Auto de Gil Vicente, 0 drama q
32 representacoes.
pretende regenerador e refund ad or do teatro portugues, e
nado apenas em 1855 - urn ana depois da morte do auto
anos depois do teatro nacional sonhado por Garrett (e const
por urn arquitecto estrangeiro) - obtendo apenas 5 recitas

Mas tudo nos tem sempre ido assim em Portugal, cu
comecar as grandes coisas do mundo, ve-las acab
luz - distante jei - do fach
outros, acordamos depois
acenderamos, olhar roda de nos - e nao ver sendo tre

e

a

a

2.2.3 0 Teatro como Ciuilizaciu»: a Funcao Educativa
do Poeta/ Dramaturgo

Para alem dos reveses que marcaram a colaboracao e
de Garrett na concretizacao do projecto de urn teatro e
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seu nome ficou definitivamente

li

renovacao do teatro portugues. Esquece-se, por vezes,
actividade de politico, de poeta, ensaista ou romancista - G
permanece essencialmente
para

0

como dramaturgo.

homem que encarou

0

Parca recom

teatro como uma missao

sacerdocio:

E a que eu chama postcao aqui e chamei inda agora m
ndo cuide olquem. que era a tal cargo de Inspector-Gera
Teatros, de que me fizeram tanto Javor em me aliviar; e
coisa que eu sinto melhor do que sei explicar, e que des
me entendo me fez sempre olhar para a restauracao au
fundacao, do nosso teatro como para um objecto santo
me, uma questao de tndepetidencia. nacional, um po
honrapara este pais em que nasci.19

Inseparavel do social, da civilizacao de urn povo, assoc
independencia, 0 teatro e assumido como marca suprem
nacionalidade. Assim, para Garrett, restaurar 0 teatro eq
a reedificar 0 pais, e sendo a nacao composta por individ

sua reconstrucao sera a de uma raca.
Compreendendo a arte como simbolo de evolucao moral mas antropologica e historica -, como a expressao
ciente dos factores sociais que a motivam, a sua marcha
urn povo, da sua civilizacao. Daqui 0 desassossego c
circunstancias histortcas desfavoraveis - principalment
intervencoes estrangeiras -, com as influencias religiosas
ladoras, com a falta de instrucao. Inculpando-se da ausenc
produtividade, incrimina-se pelo assassinio dos gentes q
deriam ter dado voz as ernocoes populares, concebendo
artistic as dignas:
Coitado do pobre povo!

...

( )

Tinham-lhe queimado a Antonio Jose porque diz q
comia toucinho; mataram-lhe a Garc;donuma enxovia par
ver uma carta em ingles.20
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A reconstrucao e entendida como 0 regresso a urn m
ortginario, aquele em que se manifesta de modo claro e
a consctencia da nacionalidade, em que historicamente se
uma idiossincrasia etnica, (mica e caracteristica. Recon
sera, pois, sinonimo de urn regresso as origens histortco-s
as quais nao podem admitir meias-tintas, interferenctas
nhas ou estrangeiras, onde 0 portuques se exibe como 0
de uma raca pura, liberta de patemalismos galaico-caste
ou outros. Assim, 0 auge da nacionalidade coincidira
prtncipio dos descobrimentos, do renascimento, frutos
processo evolutivo e de rnaturacao de uma entidade,
portugues .

...os bons tempos da monarquia sac os reinados
Joanina antes do caiiueiro castelhano, e depois dele,
mas glorioso periodo que se compreende na ultima p
reinado de D. Jose e na primeira do de Dona Maria. Co
nacionais, linguagem (a dos bons auiotes), tudo e po
legitimo, com as variap5es que 0 seculo, as luzes e a d
civiliza900 produziram. 21

o

renascimento institui-se como 0 momento primor
mantfestacao inequivoca de uma civilizacao propria,
traduz a nivel htstorico pelos Descobrimentos e a nivel c
pela exaltacao e flxacao do vernaculo. Artisticamente,
consequencta, surgem as fonnas tipicas que exibem a disp
de urn povo: 0 teatro de Gil Vicente, a poesia de Bem
Ribeiro.
Alimenta-se, ou da-se inicio, a tese romantica de qu
teatro pottuques ieria nascido nos alvores do seculo XVI,
Vicente, antes do qual ndo existiria22 e acrescenta-se, a te
tgnora ou menospreza a poesia galatco-portuguesa como
deiramente nacional.
Na introducao a UmAuto de Gil Vicente, Garrett declar
proposito ao escrever esse texto:
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o que eu tinha no comedo e na cabeca. - a restnuru
nosso teatro - seufundador Gil Vicente - seu primeiro
tor, el-rei D. Manuel - aquela grande epoca, aquela
gl6ria - de tudo isto se fez 0 drama.
Nao foi somente 0 teatro, a poesia portuguesa nasce
naquele tempo; criaram-na Gil Vicente e Bernardim
engenhos de natureza tao parecida, mas que tao diversa
se moldaram 23

A partir de conceitos de raca, tradicao e lingua, p
reformular a nacionalidade e, para tal, auto-atribui-se 0 p
gento sintetizador, do poeta-filosofo, ou do sacerdote cuja
e educar e civilizar esse mesmo povo, a quem del voz e em
de quem fala. Garrett coloca-se na pose do poeta romantic
esteira dos protagonistas
dos movimentos patrioticos
uniftcacao de alguns estados europeus - a semelhanca
Verdi -, usa a historia e, aplicando-a as artes, pretende
urn publico vasto, toda uma nacao, e despertar 0 seu senti
de identidade.
Salienta-se a tmportancia da accao do dramaturgo-rnag
chama em seu auxilio - invoca - urn dos momentos his
mente marcado pelo exito, pondo em cena, ou ressuscitand
suas principais personagens,
que pretende funcionem
adjuvantes no desencadear de urn processo de recuperac
passado de identidade politica e cultural:

Niio esta na fabula (ou enirecho), ndo esta nos nom
pessoas a nacionalidade de um drama. Ines de Castr
ser francesa -, e pottuques Edipo: tudo depende do
que os evocar, dojazigo para sobre 0 teatro, 0 sacerdo
faz os esconjuros .. 4

Um Auto de Gil Vicente apresenta-se
como uma for
exorcismo do tempo que medeia entre os dois periodos cimento e Regeneracao -, simbolo de urn outro exorcismo
vasto, encenado pela propria Historia do momento:

... os liberais condenavam em bloco todo 0 peri
historia que os precedera - periodo vago no que respe
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datas, visto que alguns 0 limitavam aos reinados de D.
e de D. Joiio VI, enquanto outros 0 estendiam ate aosfin
[dude Media - apresentando-se perante a Nocao, mais
como reoolucionarios, como restauradores de qualque
que fora destruida ou esquecida. E a adopcao da p
tradicional cortes para os parlamentos constitucionais [
bolica dessa atitude.25

o teatro recupera aqui a sua funcao sagrada, como ritu
representa e repete a prosperidade, atraindo-a para urn mo
em que ela estara ausente.
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2.3 UM AUTO DE elL VICENTE COMO RITUAL
DE EXORCISMO E FUNDAC;AO

o ritual

do teatro vai desenrolar-se nao apenas a pa
personagem que da 0 seu nome ao Auto, GilVicente, mas ta
da sua propria obra:

o drama de Gil Vicente que tomei para titulo deste
um episodio, e 0 ass unto mesmo do meu drama; e 0 po
que se enlaca e do qual se desenlaca depois a ac{
consequencia, a minha fabuia, 0 meu enredo ficou. a
ponto, obrigado. Mas eu ndo quis so jazer um drama,
drama de outro drama, e ressuscitar Gil. Vicente av
ressuscitava

0

teatro.26

Sao, pois, tanto 0 homem como a obra fundamentais
teatro enquanto genero universal - e para a arte portu
enquanto manifestacao especifica de uma nacionalidade e
ra - que servem de formula magica num processo de inv
de uma grandeza que se pretende frutifique.
Porem, a personagem principal de UmAuto de Gil Vicen
eo paido teatro, mas urn poeta, Bernardim Ribeiro. De ma
em GilVicente, teatro e poesia surgem demarcados como p
centes a campos distintos, quase antagonicos. Para ale
reflexos estruturais - que serao abordados adiante -,
dicotomia complexifica 0 feito de ressacralizacao que se pr
e acusa a postcao historico-cultural do proprio autor, qu
cipa, ou inspira, as propostas de Herculano:
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...ndo basta sacudir 0juga dos preceitos pueris das p
para escrever 0 drama historico: importa redigir-lhe a f
e esta ndo esta em achar quatro datas, e seis nomes
mas na ressurreicao completa da epoca escolhida para
delinear a concepcdo dramaiica. Primeiro que tudo, impo
essa epoca se alevante, como Lazaro a voz de Jesus, c
vigor e de vida.27
Para Garrett,

0

teatro e

0

grande meio de civilizacao

esta perspectiva, Gil Vicente deveria ser apresentado
educador por excelencia. No entanto, os pressupostos ftlo

que inspiram a escola romantica em que - apesar de to
suas recusas - Garrett se insere neste ponto nao the pe
que ceda ao dramaturgo 0 papel de educador dos horn e
teoricamente, sera pertenca do poeta. Justifica-se, assim
preocupacao simultanea com teatro e poesia. Por ur
coloca-se sob a egtde de Gil Vicente, 0 real legislador e ed
do seu tempo, e por outro opera urn transferdando
predom
cia a personagem de Bernardim, apresentando-o na p
bardo romantico, 0 filosofo por excelencia e 0 verdadeiro
dor. Resolve a dicotomia poesiajteatro instaurada inicial
insinuando a posicao exemplar - poeta e dramaturgo
deseja para si proprio ou que implicitamente assume. C
mente, Gil Vicente e Bernardim podem ainda ser lido
metafora de urn conflito teorico mais antigo que, dado a c
tura nacional, Garrett vive intensamente, e que de modo p
poderia ser resumido na oposicao entre classicos j artstotel
em Gil Vicente, 0 poeta dramaturgo - e platontcos /roma
- em Bernardim, 0 poeta ftlosofo (que,como se vera, e
de sobreviver no mundo).
o peso da responsabilidade sacerdotal de Garrett e, po
agravado. Confessadamente esconjura Gil Vicente, a su
mais a estrutura formal (a formula) em que este se disttn
auto. Sub-repticiamente, invoca Bemardim Ribeiro, a su
mais a lend a amorosa que 0 celebrizou (metafora prov
filosofia neoplatontca, onde 0 daimon Eros funciona como
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hgacao magtco). E para que 0 esconjuro esteja correcto, sej
forte, utiliza ainda a propria linguagem dos invocados, ser

-se da citacao.
Garrett estabelece, por esta pratica, urn laco interte
voluntario transformando
Um Auto de Gil Vicente num p
sesto parcial. A reescrita de textos antigos,

0

reaparecimen

velhos temas tratados de modo moderno, leva a crer que
rede (por vezes subterranea) de alusoes, directas e indirec
outros autores, bem como a comparacao de personagens
outras precedentes, e por isso mais conhecidas da literatu
neste caso, nacional -, sendo premeditada, tern uma
precisa: aumentar substancialmente
a carga stmbolica.
Sendo definida a intertextualidade
como ... um proce
absorcao mais ou menos radical de miiliiplos textos que se

tam (prolonqados ou rejeitados) na superficie de um texto l
particula,28,

a citacao,

alusao,

ou recorrer

de empresti

outros textos, assumidos enquanto tal, nao entra na cat
de plagto, Sera uma outra forma de enriquecer 0 dram
valorizar a sua ternattca, apresentando
uma nova leitu
mesmo tempo que se tenta estabelecer uma relacao din

com as obras espelhadas.
Garrett propoe-se fazer um drama de outro drama: uma
de outra aq:ao, que e duplamente teatral e poetica. 0 te
Gil Vicente e 0 ponto em que se enlace e depois desenlaca a
accao que e 0 seu proprio texto. Ha pois uma criacao de l
estabelecer de urn vinculo que depois se desfaz. 0 autor

seu lado todos os process os que the permitem preparar e
sentar Um Auto de Gil Vicente como 0 drama - a ac
fundador(a) (da poesia) e do teatro portugues, Da-lhe a ma
inicio, do comeco a partir do zero, que e construido pela
nuidade dinamica que magicamente procura estabelecer
tres individualidades distintas - Gil Vicente, Bernardim,
propriofundindo-as numa unica: a de Almeida Gar
verdadeiro demiurgo do (moderno) teatro portugues.
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Esta fusao de pessoas distintas vai ser levada a cab
untao de tres obras numa so, que e urn gesto (accao) untc

Auto (auto na primitiva grafia, do latim actus) era a
n~ao comum que se aplicava a todas as cornpostcoes

ticas, independentemente do qenero (religioso ou profan
ruutiero de actos em que se dividiam. 29

ou ainda:

Auto e para Vicente e para 0 seu editor um termo qe
designativo tanto dos textos de caracier religioso quan
profanissimas farsas: mas esta. ainda estreitamente rel
do com a sua acepr;ao original (acto), que depois se perd
posterior teatro portuques, onde fiqurarao nao poucos au
uarios actos. Para Vicente, que mais tardefalando na p
pessoa dira. ser aquele que faz os aytos ao rei...30

Assim, 0 Auto de GilVicente, ou Acto de GilVicente, cuja
se centraliza em tomo do poeta Bemardim, vai ser reenc
pelo Acto de Garrett, processo este implicito nas preposic
proprio titulo: UrnAuto de GilVicente de Almeida Garrett. L
as palavras, a preposicao pode exprimir movimento de afast
to, de proveniencia, ou uma accao dai resultante. Mas 0 s
da funcao relacional esvazia-se no caso dos nomes proprio
seus elementos nao mais se desvinculam passando a con
urn todo signiflcativo, como uma verdadeira palavra comp
Engendra-se, assim, uma continuidade de posse e ac
recuperacao de urn ritual executado por urn mago/ sacerd
o poeta/Iegislador f dramaturgo Garrett - numa area deli
0 palco que se pretende como espa~o de fundacao e
sagrado. 0 acto magico de Garrett, religa 0 teatro a sua
divina, mas aqui 0 deus ja nao e Dionisos, nem Cristo,
povo, uma raca. Curiosamente, 0 seu Auto inicia-se co
romance popular que e, tambern, uma cancao magica e
cantatorta em Gil Vicente.
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2.3.1

As Intrigas
com

do Auto e Suas Reiacoes

a Tradiciio Teatral.

UmAuto de GU Vicente constroi-se em torno de urn ac
mento htstorico registado por Garcia de Resende: os esp
da princes a Beatriz, filha de D. Manuel, com 0 Duque de S

Durante a festa, e representado pela primeira vez 0 auto vi

As Cortes de Jupiter, onde se descreve a partida do corte

acompanhara a princesa, e que termina com uma moura
desencantada para oferecer tres prendas magtcas a B
Garrett elabora sobre este facto historico, acrescentand
uma intrtga amorosa - Paula Vicente esta apaixonad
Bernardim Ribeiro, que esta apaixonado pela princes a politica, marcada na aversao entre os embaixadores estran
e os aetores.
o drama Um Auto de GU Vicente e constituido por tres
que decorrem em tres espacos e tempos. Uma - apare

desobediencia a regra classtca, agravada pelo encaixe que
senta As Cortes de Jupiter, e pelo desenvolvimento da Intr
tres planos diversos.
Na primeira cena surge Pero Safio que ensaia 0 seu p

a personagem de Marte - para As Cortes de Jupiter.
presenca (0 seu proprio nome e mencionado em Gil Vicen
sua fala (os versos do romance final do auto vicentin
explicitam a partida da princes a) indiciam duas das intrig
se vem a estabelecer: a primeira, a teatral, que correspon
conflito que se cria entre os aetores, entre estes e 0 ence
·0 ensaio geral e a representacao do auto, bem como os ce
rios crittcos a essa representacao: uma segunda linha
implicacoes de caracter his tori co social, uma vez que os
do auto marcam urn acontecimento documentado. Mas 0 r
ce que Pero Safio ensaia e tambern a formula magica q
desencantar a Moura Tais. Inicia-se, assim, 0 drama sob
da partida - que tera lugar no terceiro acto - e da mag
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metamorfose ou mudanca que tera lugar no segundo, amba
a egtde do teatro.
Na segunda cena sao introduzidas as personagens de B
dim Ribeiro e Paula Vicente. 0 primeiro, embucado, den
urn segredo. 0 dialogo que estabelecem aponta nao s6 pa

conflito amoroso, a surgir do triangulo Bernardim/Paula/P
Safio, como tambem ultrapassa esse conflito com 0 agravam

do receio face a urn segundo segredo, agora uma interdic
caracter social, marcada pelo espaco. Paula desvia a t6nic

chimes de Pero Safio para 0 seu possivel excesso de conhecim
Mas e na terceira cena que ficam claras as diversas linh
intrtga, ligadas entre si pelo dialogo entre Bernardim e Pero
Reitera-se 0 conflito teatral, relacionado com a represent
Pero informa Bernardim sobre 0 auto, personagens e seus p
bem como sobre 0 final que inclui a entrega de urn anel a i
por uma moura. Bernardim prepara-se para substitui-la.

bem e agravado 0 conflito politico-social pela inststenct
segredo e pelo pacto de amizade que estabelecem, com 0
desviar as suspeitas dos embaixadores italianos. Por su

estas duas linhas de accao van ser unificadas pela mtrtga
rosa. 0 elo de ltgacao e estabelecido por urn objecto, urn an

posse de Bernardim, dadiva implicita de Beatriz, que
simbolo do amor paixao antecipa e opoe-se a alianca nupci
mesmo tempo que, por ser restituido por uma moura ex-e
tada, adquire a qualidade de objecto magtco,
Pela unificacao da intriga amorosa, 0 trtangulo esboca

cena anterior - Pero Safio /Paula/ Bernardim - vai desdobr
em outros dois: Paula/Bernardim/Beatriz,
e Bernardtrrr
triz/Duque de Sab6ia. A tntriga amorosa poe-se ao serv
teatral para, sob a mascara (e nao apenas metaf6rica) do

agtr sobre 0 social, arrostar com urn interdito e, simultaneam
te, eximir-se as consequencias dessa accao.
As restantes cenas introduzem outras personagens e d
volvem os conflitos esbocados, sem qualquer transformaca
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monta: nas cenas iv e v reitera-se a tntriga politico-social; B
afirma as suas saudades na vi, e na viii confessa ter dado

e quais as suas intencoes (amor/fidelidade/despedida);
agrava a interdicao que pesa sobre os amantes ao lev

suspeitas sobre 0 estado ou origem de Bernardim. Deste
pode-se aftrmar que as tres primeiras cenas funcionam com
prologo, dividindo 0 primeiro acto em duas partes.
o acto II abre com urn monologo de Paula Vicente que
a concepcao do teatro a corte e a pr6pria vida. Decor
momento em que se prepara 0 ensaio geral, antes da
sentacao face ao publico. Neste passo, a imagem do mundo

palco, eo tema do teatro dentro do teatro, tern suscitado c
racoes com Shakespeare, nomeadamente Hamlete Sonhode
Noite de Verde, Assiste-se a urn alargamento da tntriga t
que passa a predominar sobre as outras duas. Na c
resolvem-se, parcialmente, dois dos triangulos amorosos
Vicente da Paula em casamento a Pero Safio, e informa B
dim sobre a concretizacao dos esponsais de Beatriz, qu

Duquesa de Sab6ia. Esta desarticulacao dos trtangulos la
reforca 0 central - Paula/Bernardim/Beatriz
-, agrava
interdito. Entre as cenas vi e ix prepara-se a substituicao d

actriz por Bernardim, que aceita trauestir-se de moura.
S6 na cena x se inicia a represen tacao de As Cortes de Ju
elidida ate a cena final, aquela em que entra a moura/Bernard
A apoteose do espectaculo vicentino face a corte, na ce
corresponde ao climax e inicio do desfecho da intrtga te

Bernardim declara-se publicamente mas, sob a mascar
moura, s6 Beatriz 0 reconhece. 0 seu gesto ameaca 0 ex

representacao porque, sendo verdadeiro, foge a regra do t
Alem de que 0 actor nao sabe 0 seu papel, improvisa, mist
sua vida particular com a sua proftssao, nao finge os sentim
a que esta a dar voz, ultrapassa 0 decorum e perde verosimi
ca. It a interferencia dos outros, os actores auieniicos, que

a sttuacao,
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Funde-se a intrtga amorosa com a teatral - e com a p
dado 0 espaco em que se apresenta - por intermedio do
objecto magtco-amoroso que e devolvido a sua proprietaria
atestando uma segunda despedida, reitera a separaca
amantes. Sob a capa da comedia desenrola-se a tragedia
sa: 0 reconhecimento e a separacao definitiva; sob a c
grotesco, 0 trauesti e a mascara, surge 0 sublime de uma
emocional extraordinaria e proibida. Pelo social, devido a d

ca de classe (princesa Ztrovador), e de estado (casada/so

frade?-traidor?-herege?-judeu?);
pelo politico, porque B
garantia de alianca com urn reino estrangeiro.
Na ultima cena evolui ainda a Intriga sob 0 dominio do

Da-se voz a reaccao do publico pela fala do rei, que com
auto. Esta critica que p6e fim ao conflito teatral e reforca a
amorosa na medida em que aumenta as suspeitas dos em
dores.

o

terceiro acto centra-se na consumacao da part
Beatriz. Nas cenas i e ii 0 rei despede-se da filha (por duas
Na seguinte Beatriz manda uma carta ao Paco,

0

que aum

desconfianca dos italianos; esta atinge 0 auge na cena ix
anulada por Paula, que desvia sobre si as duvidas de

afirmando 0 seu amor por Bernardim, Paula reforca 0 seu
no trtangulo amoroso, e clarifica a sua relacao com Beatr
superacao do ciume que se confirma como amizade. D
climax da mtrtga social e prepara-se 0 seu desfecho.
Na cena x e reintroduzido Bernardim, que, mais um

oculto, agora por detras de uma tapecaria - numa antec
do comportamento de Manuel de Sousa Coutinho em F

de Sousa (III.vii)-, assiste aos dois pass os seguintes.
que Paula se identifica com 0 sofrimento do par; 0 outro
Beatriz se despede de Paula e comenta a devolucao do
cena xiii corresponde ao terceiro climax, 0 desfecho das I
amorosa e social, com 0 ultimo encontro dos amantes e
terceira despedida. As interrupcoes de Paula, que inform
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os preparativos da partida, acrescentam a tensao da cen
atmge 0 maximo com a chegada do rei. Para salvar a honra

de Beatriz, Bernardim atira-se ao rto/rnar. Beatriz desm
separacao definitiva do par corresponde a destruicao do
trtangulo amoroso por uma dupla catastrofe, a morte sim
Bernardim suicida-se, ou nao ... e Beatriz perde os sentido
ultima cena, que diz respeito a terceira despedida de D. M
a Beatriz, 0 rei confirm a 0 desmaio como morte e, a laia de e
indicia 0 remorso do pai que pas 0 social acima da relacao f
e dos desejos individuais de sua filha.
Apesar da pluralidade de conflitos, a accao uniflca-se
encadear das diversas intrtgas, que sao ligadas entre
recepcao/rlevolucao
do anel. Por outro lado, tendo em c
pro logo e epilogo escamoteados, verifica-se que, em vez d
o drama possui de facto os cinco actos extgidos pela
classica.

2.3.2 Os Espa90S e a Proqressao Dramaiica.

A indicacao dos espacos e dada em did as calia e, por
completada por indicacoes fornecidas pelas proprias pe
gens.
No primeiro acto, as cenas decorrem em Sintra:

o Paieo ou Largo dos Pa90s de Sintra com a antiga e
ria descoberta e praticauel, Jontes e tanques; a es~ue
palacio real; a direita e no fundo montes e arvoredos. 1

Encontra-se, como pano de fundo, 0 palacio - espaco
cial porque construido pelo homem, e social devido as Im
coes de poder politico que contem, Situado a esquerda,
desvalorizado, nao so a nivel stmbolico (a esquerda e a si
mas tambem a nivel teatral (segundo as anttgas convenc
sempre da esquerda que entra 0 vilao). A direita sttua-se 0
da natureza. nao trabalhado. selvagem, tao caro aos roman
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reforcado pelo bucolismo associado a urn dos seus loc
eleicao, Sintra - 0 Monte da Lua.
Entre urn e outro, a escadaria - com as conotacoes de a
subida e descida - cuja carga simbolica aponta para 0 pe
a ser efectuado pelas personagens. Fontes e tanques marc
a presenca da agua que Ira predominar no terceiro acto, e
lecendo, assim, uma relacao de continuidade entre os di
espacos.
As cenas deste acto desenrolam-se no exterior. Pero
passeia-se entre 0 espaco natural eo artificial. Paula Vice
do palacio a acompanhar Bemardim, aforrado. Dernarc
duas posicoes face aos espacos: os actores tern liberda
accao, passam do artifical ao natural sem proibicoes, ace
ambos e nao pertencem a nenhum. Por sua vez, para Berna
o homem da serra, 0 anacoreta e trovador, 0 local adequa
da natureza. 0 palacio e-lhe interdito, e so penetra nele p
estratagema: embucado ou mascarado.
o segundo acto desenrola-se no interior de urn palacio,
em Sintra, mas em Lisboa:

Os Pacos da Ribeira. Grande salao no estilo de B
g6tico florido indinado Jortemente a Renascent;a.32

A carga negativizante do artifical e aliviada pelo estilo

tectonic ou decorativo que se indica. 0 gotico, que aponta
o periodo medieval, 0 estilo das catedrais, que tern como e
tos 0 arco ogivado, as abobadas, os pinaculos, com 0 seu s
de verticalidade. A inclinacao a Renascenca e 0 florido ado
austeridade do gotico e alvitram urn estilo nacional, 0 manu
o espaco do palacio e marcado a varios niveis: hls
porque pertenca do final da Idade Mediae principio do Re
mento; nacional, porque manuelino; rehgtoso, porque cont
si referencias ao templo, ao sentido da verticalidade, tornan
centro, axis mundi.

It num espaco interior a este, especifico da corte - a s
trono -,

que vai ser representado

0 Auto,

e ainda sobre um
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demarcada, urn tapete. Sera face ao ret/trono que se des
a representacao: 0 ritual de origem sagrada que se executa
ao social tambem sagrado - 0 rei - em presenya de profa
a audiencia, Dentro do palacio, sobre 0 tapete /palco. os
movem-se livremente, mascarados de deuses. A ele, e ma
vez, Bernardim s6 tern acesso sob mascara: 0 travesti da
0 homem da natureza disfarca a sua posicao social (cav
e 0 seu sexo (veste-se de mulher). Ironicamene, ele e 0 h
que fala com as mouras encantadas e cuja escrita ter
classificada de feminina: a sua mascara tern urn duplo s
- e a verdade que, por ser tao evidente, ninguem ve: tern
implicita, a necessidade de disfarcar essa evidencia enconde e revela em simultaneo - para poder aceder ao
sem punicao. Fala verdade a mentir.
Encontra-se, neste acto, uma mudanca de espaco: a
gem a sala do trono. De urn local ja fechado entra-se aden
outro concentrico, numa progressiva interiorizacao. No en
sendo 0 centro a sala do trono/palco a sala mais exterior
social - uma vez que e 0 espaco de todo 0 espectaculo hu
-, a interiortzacao e exteriorizacao e exibicao, E nesta
duplamente marcada e delimitada que se desenrola a c
devolucao do anel, 0 simbolo de urn pacto amoroso secre
publicamente se desfaz e que, sob a mascara do teatro,
reconhecido enquanto tal (a anaqriotisis exibe-se e escam
-se). Espaco totalmente interior, esta tambem associado a
j a que e 0 Paco da Ribeira. A agua da fonte do 1. acto alarg
rio e antecipa 0 3. acto, embora ainda afastado: a ribe
Q

Q

margem. A agua passa de contida - fonte - a contentora o terceiro acto vai ter lugar no galeao:

Recdmara do Galedo Santa Catarina ricamente ta
de veludo carmesim comjranjas de ouro. Nofundo, as
das de popa abertas. - A um lado a porta que leva no c
da Infante com reposteiro igual Ii tape<;aria e nele as
partidas de Portugal e Sab6ia. - Do outro lade oe-se 0 p
da ponte ou conumtcacdo de pranchas que une 0 galedo
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- A um canto, almoJadas
especie de diva.33

como a tape{:aria, Jonnando

Urn espaco misto, que serve de prolongamento aos ante
o barco, que pode tambem ser 0 edificio em Gil Vicente, na
do Amor (1525):
E 0 castelo que aqui se Jala
o castelo por Catarina. 34

e por

metafora. porque s

Ou 0 corpo. Neste caso, funciona como extensao dos p
dos dois outros actos. Por sua vez, a camara, local de pass
esta semiaberta ao exterior: pelas varandas, para a agua
ponte, para terra. A sua situacao reproduz a do castelo me
cercado por urn fossa e com ponte levadica. E a ilha ou a m
participando do mar e da terra. As armas partidas de Por
Sab6ia deflnern-no ainda como duplo, meio nacional, m
trangeiro.
A ele tern acesso a corte, porque e prolongamento do p
e Paula Vicente, a actriz, na sua qualidade de amtga e
princesa. Mas Chatel, 0 estrangetro, procura vedar-lhe 0
a camara de Beatriz, a area inter-nacional. 0 camarim da i
participa da stmbologia da sala do trono: e 0 centro, logo, ta
sagrado. Todavia, nao se exibe. Eo local do segredo e da tran
sac - ou da sua ameaca.
E todos esses espacos sac contidos dentro dos limi
palco. Veriflca-se que, de acto para acto, ha uma dupla pr
sao. De dispersos, os espacos vao-se organizando sob
hierarquia concentrtca que atinge 0 auge no ultimo, em to
camarim ouro e vermelho de Beatriz. Por sua vez, a mudan
local geograftco corresponde a uma transformacao simb6l
sitio mais naturalSintra/ exterior - passa -se ao mais ar
e publico - sala do tronc /palco/tntertor
- e seguidamen
mais secreto e individual - camara/centrc /morte. As
camara de Beatriz funciona como 0 ponto onde se encena 0
do amor-paixao, que termina pela morte, no minimo sim
dos amantes. Em paralelo com as mudancas de espacos d
progressao dramatic a e pstcologica das Intrtgas,
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2.3.3 0 Tempo Cronol6gico e Sideral
Ao respeitar

cronologtcamente

sende35, Garrett enquadra

0

a narrativa

de Garcia

seu drama num tempo hist6ric

lhe serve de referente. Mas a accao em si

e subjugada

ao

sideral pelo signo da obscuridade.
No primeiro acto:

... Cottieca a crepusculo da madrugada. Pelo meio da
ra cena tera amanhecido.36
Surge alguma incerteza em funcao do termo crepusculo.
ser aplicado
imediato,

0

a

alvorada,mas

do anoitecer,

0

seu sentido primeiro

e recorrente

e

em Garrett:

Nessa hara misteriosa do crepusculo
lmagens sdo que do vapor das terras
A mig as fadas no crepusculo formam,
E ante as olhas volteiam d'alma absorta

N'hora sagrada do qenio da saudade.
(Cam6es, I.xu, vv.15,21-25.)

o

final da terceira cena

e 0 momenta

em que sai Bema

Personagem de segredo e trevas, 0 homem da saudade
constgo 0 crepusculo e deixa que surja a manha. A ambtgu

resolve-se por uma intencao simb6lica que reitera a irrea
da personagem.

Na cena iii, Pero Safio (11.140-41) estabel

prazo de tres dias entre a primeira e a terceira despedid
amantes. Deste modo, cada dia corresponde a urn acto,
acto a urn determinado momenta do dta'/riolte.
o segundo acto tern lugar no inicio da noite -

Pero

antecipa 0 comeco da representacao do auto para as oito
o terceiro desenrola-se de noite, mas ja no comeco
novo dia, sendo pautado pelas manobras que dao inicio a vi

Helena Barbas

96

Conde de Vila Nova: ... Isto
horas comer;;areia manobrar ... 37

e

meia-noite. -

Daqu

o encontro entre Bernardim e Beatriz que decorre nes
e, uma vez mais, nocturno, 0 que agrava 0 segredo.
A uma aparente progressao temporal (tres dias) sobre
- como em FreiLuis de Sousaa urn determinado mom
dia - 0 crepusculc /riotte - que se distingue pela ausen
luz solar. 0 drama evolui, pois, sob a luz da lua (Diana).
segundo acto, e ocultada pela luz artificial, mas diurn
tochas.
Tempo e espaco, devido

a sua

carga de segredo, escu

centro, apontam para a predominancia da intrtga amo
indiciam que, sob esta, se escondera uma outra, de sentid
complexo, de caracter filos6fico e ligada aos mitos d
plat6nico, centrado nas figuras de Diana e Acteon.

2.3.4. As Cortes de Jupiter

o recurso

como Auto e Acto

a este auto vicentino por parte de Almeida

revela-se como complexo porque ultrapassa a simples fu
encaixe. E, tambem, principalmente, 0 motivo que desen

e rege todo 0 drama.
Em primeiro lugar, porque e uma peca de circunstan
auto vicentino ad quire caracteristicas de documento hi
que marca urn acontecimento veridico. A sua funcao prev

de imediato, dupla, pois permite que se estabeleca uma
cronologica, que se date urn facto, fornecendo 0 conte
drama de Garrett e reforcando a verosimilhanca. Tern, ta
outra finalidade na economia da accao, uma vez que pos

o desencadear de uma atmosfera, poupando ao autor 0 v
directo de informacoes (processo este tipico do pr6prio Gi
te). Por outro lado, fica implicita uma (falsa) ausencia de
sabilidade do autor que, tarnbem ele, se esconde por de
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uma mascara, urn discurso que assume como nao send
Mas e atraves da propria estrutura e das estrategias desen
das por Gil Vicente que melhor se detecta 0 profundo apro
mento conseguido por Garrett.
As Cortes de Jupiter e uma tragicomedia concebida
para a despedida de D. Beatriz, apos a celebracao do seu
mento com 0 Duque de Saboia. Tera sido representada
domingo, 4 de Agosto, vespera do dia destinado ao emba
perante a corte e a familia real.
A peca e constituida por sete cenas em que se introd
alternadamente as personagens: a Providencia: cinco pla
Jupiter, Marte, Sol, Lua e Venus; quatro ventos - Norte
Nordeste e Noroeste; 0 mar e uma moura encantada.
Na primeira cena a Provtdencia ordena a Jupiter que, n
qualidade de rei dos planetas e elementos, reuna cortes
concertar os bons auspicios dos astros de modo a garantir
da viagem. Seguidamente dialogamJupiter e a Providencia
os planetas a serem convocados para 0 efeito. Sai a Provi
e entram os ventos na terceira cena, que SaD encarregad
chamar 0 mar. Resmungando sobre os mensageiros preferido as pleiades -, entra 0 mar, que nao reconh
autoridade de Jupiter e se afirma servo da Lua (Diana). M
entao aquele chama-la. Em quinto lugar contracenam tod
planetas com os ventos. Jupiter da as suas ordens que
algumas altercacoes entre si, os ventos acatam. Entretan
planetas cantam urn vilancete a tres vozes (numa paro
music a das esferas). significativoda suaconjuncao favorav
amores da princesa e do Duque.
Depois, Jupiter vai determinar a rota, alternando c
outros planetas na especiflcacao dos membros da corte a
tituir a escolta ao barco em que segutra a princesa. Este
metamorfoseados em peixes eaves: conegos, vereadores, f
corretores, juizes e ouvidores, estudantes e regateiras,
figura de toninhas, rodovalhos, ruivos e atuns, robalos,
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voadores ou cavalos, barbos, garoupas e sardinhas, resp
mente. Sobe depois na hierarquia e nomeia alguns fidalgos
de Vasco Goncelos, num esquife de cornea: Gil Vaz da
como baleia e sua mulher como raia do alto. Tambem este
os seus proprtossegutdores
em molheres solteiras j toda
tosquiadas, urn as anti-ninfas au anti-sereias cujas carac
cas se reproduzem e alargam nas criadas das damas inco

que fecham 0 cortejo.
A estas mulheres seguem-se cantores, representado
Pero do Porto, sob a aspecto de Cafio - caracterizacao
ser mantida par Garrett. as acompanhantes seguintes

principes que adoptam a forma de aves, e com eles se re
algumas das figuras proeminentes da corte, ainda sob a
de peixes. Ao futuro D. .Joao III sabre quatro cavalos-ma
que puxam urn carro apolineo, segue-se Garcia de Re
tamboril: .Joao de Saldanhajarenque
precede 0 carro de
que transporta

a cardeal. Num castelo sustentado

par s

D. Fernando sera seguido de Diogo Fernandes em hum pe
i nam hit. 0 infante D. Anrique, irmao mais novo de B

levado numa cama puxada par tres Ieoes-marinhos, ira a

Trtstao da Cunhajcongro da pederneira. Seguem-se mai
infantas, D. Isabel como estrela da aurora acompanhada
peixe mujestribeiro-mor e D. Maria sabre querubins que p

Joana do Taco en gran centola tomada.
A fechar 0 cortejo, que percorrera apenas urn terco do
nho (ate Gibraltar), seguem-se seis damas da corte, que
recusa nomear, acompanhadas das respectivas criadas.

uma dessas damas e destinado urn transporte especial
gracas, uma selvagem, estrelas, satires do mar, uma nu

atribuidas uma cor para a roupa e uma cancao que, po
mente, permitiriam a reconhecimento caricatural das v
Sao estas igualmente assistidas par seis criadas que, face

respectivas amas, constroiem uma imagem as avessas associacoes claras de luto au bruxaria. Em setimo luga
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alternancia dama/criada generahza-se a urn plural que e
todas as outras damas e servas que fecham 0 cortejo e ac
nham a princes a apenas por vinte leguas.
Na segunda fase da viagem - de Gibraltar a Alexandria
cortejo entre alegortco e carnavalesco (cuja hierarquia de
morfoseados reproduz a ordem de emergencia dos ser
Genesis) sera substituido por eento e trinta mil sereias.
longa cena termina com uma cancao colectiva apos a qual J
chamara Marte.
A sexta cena abre com 0 preito de Marte - acompanhad
stgnos que rege - a Jupiter, comprometendo-se prontame
proteger a nau Santa Catarina. Revela ainda que a sua cu
se alarga ao proprio pais. no futuro como no passado, de
qualidade dos seus habitantes. E Marte quem sugere a J
que mande desencantar a moura Tais pelos cantos de
Venus - a fim de que possa dar tres prendas magtcas a pri
um tercado pera veneer, que sera a espada de Roldao, Dur
urn dedal de eondam que the fornecera todos os bens que
e urn anel que the revelara todos os segredos e permitira
que se passa no(s) mundo(s) - 0 do visivel e 0 do invisiv
concedera dominio sobre 0 mar. A formula usada para 0
cantamento e urn romance em castelhano onde, especularm
se elogia a princesa e se conta a sua partida, qual 0 perc
quais os acompanhantes.
terminando com votos de felicid
urn pequeno encaixe que desencadeia urn processo de m
-abime. A setima e ultima cena corresponde, assim, a interv
da moura Tais. Num linguajar que exagera 0 castelhano an
a moura e uma personagem tanto mais caricata e patetica q
nao sabe 0 que esta ali a fazer e se afirma desfasada no te
no espaco:
Dox mil afios extar cantada:
agora d6nde llevar?
Agora outro mundo extar,
agora no xaber nada.
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Por que tirartne da caxa
por que de inferno tiranne738
Seguindo as instrucoes
grande destino
passam a duas:

a princesa

de Jupiter,

e entrega-lhe as prendas, que de

dedal, apresentado

0

Maome, continuara

a moura profetiza

como pertenca da m

a dar-lhe tudo

0

que dese]e:

revelar todos os segredos, sintetiza

0

conhecimento total. 0

termina com todas as personagens

0

anel que

a cantar os versos qu

sereias entoarao no estreito de Gibraltar.
A construcao desta peca segue a estrategia

dos de

liturgicos ou das cavalgadas de momos, dai a sua compo

processional e linear. Sera este urn dos aspectos inovadore
Gil Vicente que, pela sua dramatizacao,

transforma

os gen

ja existentes em verdadeiro teatro. Tambern esta presente

outra das suas inovacoes: a utilizacao das cantigas lirica
romances para desenvolver
de desempenharem

0

argumento e que, neste auto,

a funcao habitual de caracterizacao ps

gica das personagens,

tern simultaneamente

uma intencao

ca e caricatural.
Mestre Gil recorre deste modo

a

tradicao, tanto do pr

teatro quanto da poesia, erudita (canugas e poemas dos ca
neiros palacianos) e popular (vilancilhos e romances). De
os pontos que tornam este auto particularmente
salienta-se
aparecer

0

recurso

em nenhum

a personagem

da moura -

outro texto seu -

metamorfose, a qual, junto com

0

e

0

interessa

que nao vo

uso que fa

anel, constituem os eleme

mais evidentes do aproveitamento feito por Almeida Garrett
Desenrolando-se num local unico e num tempo line
mudanca

de espaco inferida na viagem vai sendo dada

descricao das divers as etapas do percurso a ser seguido

naus que levam Beatriz. 0 dinamismo e aumentado pela pro
-

quadripartida

que constituem

na enumeracao
0

cortejo -

dos variados acompanhan

e pelo determinar da distancia
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cada grupo Ira percorrer, sendo forjada a ideia de urn alarg
to do tempo de accao,
o jogo temporal e agravado pelas alternancias
desfasamentospresentes
no discurso. Por exemplo:

ver

Joana do Taco no mar
em grii santola tomada .
. '..rga, sem tar dar, diizen d0:...39
trn

Nos dois primeiros versos. 0 auxiliar e elidido e s6 apa
verba principal no participio passado. Confrontando com

frases: ira feiio, ira posto, convertido ira; encontra-se como
liar 0 verba ir no futuro simples presente mas na voz pass
participio define 0 resultado de uma accao terminada; 0
presente indica que essa accao ainda nao foi executada,
em breve. Simultaneamente. exprirne-se 0 acabado e 0 ina
do. A accao e certa, masje Ira ser sofrida pelo sujeit
passiva). Na segunda frase, encontra-se novamente 0
presente - ira - acompanhado por urn gerundio - dizen
o que indica que a accao se realiza progressivamente o

etapas sucessivas.
Por sua vez, ha tambem alternancia de tempos marca
discurso particular de algumas personagens. A Providenc
o presente e 0 imperativo; Jupiter e os planetas usam 0
simples; Marte 0 presente; 0 romance surge no passado (pr
imperfeito). Estas mudancas verbais criam uma Indefinica
poral que. insinuando a multiphcidade, apontam para
ausencia de tempos. ou a fusao de todos eles num unico.
Sendo as falas levadas a cabo por personagens de e
ultra. ou infra-humanas, e dedicando-se grande parte d
descricao das metamorfoses a serem sofridas pelos particip
do cortejo, 0 espaco e 0 tempo relativos a accao adqui
qualidade de fantasticos, passando para 0 plano do mitic
simb6lico. Esta metamorfose espacio-temporal
centra-s
moura encantada.

a unica personagem quase-humana

d
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o elenco. Participando ainda do mundo do nao humano,
encantada e portadora de objectos magicos, vai sofrer a an
subita de dois mil anos que

0

seu desencantamento

im

ainda, ser transportada de urn espaco mitico/fantastico,
no, para a cena dominada pelo divino, os deuses e 0 rei.

Assim, a sua presenca resulta de uma tnvocacao magt
anula

0 tempo.

Por sua vez, os objectos de que

e portadora

em si - seja peloseu simbolismo, seja pela origem que
atribuida - a ideia de uma intemporalidade,
ou mes

eternidade.
A indecisao entre passado e futuro e momentaneam
resolvida pelo gesto da dadiva, para ser retomada na canca
Jupiter: Amigos, isto e jeito,
Vdo-se as cortes acabando
por seu estilo direito;
canie-se 0 que no estreito
as sereias hao-de ir cantando.40

Recupera-se de novo a dimensao mitica. 0 auto adquir
verdadeiro estatuto de acto ou ayto uma vez que toda a
dramatica tende para, e resume-se em, urn unico mom

gesto da dadiva da moura. 0 instante em que presente e h
coincidem brevemente, em que se anula a distancia entre
e nobres, deuses e rei.

2.3.5 O(s) Auto(s) Como Magia e Metamotfose

As Cortes de Jupiier sei: constituidas por cerca de 679
Destes, Garrett vai usar apenas 52 (59 com as repettcoe

unico excerto que aparece na totalidade - embora parcela
- e 0 romance do fim. A sua e uma escolha claramente inten
Para alem das personagens interiores ao auto vicenti
vao ser ressuscitadas para Um Auto de Gil. Vicente e que
tuem, com

0

seu autor,

0

elo de ligacao mais evidente e
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o drama

de Garrett

fragmentos

do drama nacional

evolui, de facto. em funcao do au

arbitraria

e estrategicamente

utilizados

tern

eficacia especifica em diversos momentos da composicao,
o romance que marca 0 inicio do desfecho de As Co
Jupiter

-

a formula magica que desencanta

a moura

primeiro excerto a ser utilizado. Garrett coloca
escudo

0

seu texto

do acto magico do feitico/esconjuro

que const

primeira fala de Pero Safio (0 metamorfoseado

Pero do Po

a formula. que este repete e canta.
o acto Invocatorio de Garrett reproduz
Vicente. Nao
reai/moura.

e

0

mas

supranatural
0

real/actor

e inverte

(deusesjplanetas)
que convoca

0

que possuem sempre

do que uma caracterizacau/Identidade,
0 ensaiar

Safio da, em prolepse,
drama:

0

casamento

0

versos

argumento
0

e culmina na ce

dos vv. 10-13. e 16-21 po

da Infanta com

partida de Lisboa. Durante

de imediat

Esta ultima estende

toda a peca, a todas as personagens.
mourajBernardim.

que ch

espectro do pa

que ele proprio tambern e: Garrett instaura-se,
o stgno da magia e da metamorfose.

0

sobre
0

0

qual se ba

Duque de Saboia, e

ensaio, Pero atribui a autor

a Gil Vicente. Sera por estas duas personagens

excepcao de uma breve interferencia
repartem as restantes

de Joana

do Taco)

citacoes de As Cortes de Jupiter. co

zadas na cena v do segundo acto. no momento do ensaio
Um Auto de GH Vicente inicia-se sob 0 signo do
Associado

a viagem

e

a mudanca,

este e entendido como

e metamorfose:

A metamorose ndo se reduz nem a uma mudanca de
nem mesmo a uma mudanca de reino. IE uma hipoiese
tempo anterior ao nascimento, e sobre 0 tempo depois da
Ela ultrapassa os limites entre materia e espirito. Apresen
ptimeiro, como uma audcicia, uma tranqressao se e pr
um privilegio se e autorizada ou concedida pelos deuses
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Metamorfose vertical, na tentativa de dar vida ao que
morto - empresa suprema da magia. Garrett pretende, po
regresso as origens do teatro, desencadear a sua permanenc

continuidade, pelo juntar dos seres e das obras, no ressus
sobre a cena de autores e actores mortos. Metamorfose hor
tal, na passagem dos seres/personagens
de uns a outros, n

multiplicacao de identidades, modos de ser, formas ou masc

2.3.6 As

Metamoifoses e as Mascaras

Construido a partir da encenacao de As Cortes de Ju
uma peca centrada na metamorfose, Um Auto de Gii Vicen
Almeida Garrett explora essa metamorfose na mudanca ou

ralidade de papeis desempenhados pelas suas personagens
tores - porque todas as suas personagens se revelam
actores de teatro: tanto os que ensaiam uma peca enqu
representam outra, quanto os que assistem a essa representa
Tambem a audiencia e composta de actores, mais ou m
ooiuntarios. de urn drama mais vasto: 0 da sociedade, shake
rianamente encenado no palco do mundo. Deste modo, os

venientes no drama adquirem 0 verdadeiro estatuto de pers
qualquer que seja a funcao desempenhada - de actor o
publico.
Os seus nomes sao os de entidades que representaram
papel politico ou cultural na historia (personagens referencia
termtnologia de Philipe Hamon42), cuja existencia ficou ate

pelas suas obras, 0 que permite que sejam reconhecidas e ap
didas de imediato. Asseguram 0 efeito de real, porem, a intenc

verosimilhanca desejada por Garrett e subvertida pelas info
coes (ou ausencia delas) que transparece dos nomes usado
Gil Vicente e a personificacao do teatro, da 0 nome ao dr
a sua existencia chegou ate nos atestada pela sua obra,
pouco ou nada se sabe sobre 0 individuo que a escreveu:

Urn Auto de Gil Vicente e a regeneracao
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Com tanta avareza e confusao de documentos, tudo
que nos sabemos da personagem de Gii Vicente, da
ideias, da sua reliqiosidade, do seu suposto erasmismo,
reaccionarismo de homem de corte, do seu progressis
habitante de QUinhentos, do seu medievalismo jantasio
seu racionalismo sorridente, da sua cultura, da sua inc
nos sabemo-lo unicamente airaoes da sua obra. 0 teatro
Vicente e. para nos, a melhor biografia gil-vicentina; e
como todas as biografias, inieriores ou exieriores, e ba
reticente, coniradiioria, jalsa. 43

Tambem Bernardim Ribeiro, 0 protagonista, e aprese
como personagem da sua novela Menina e Moca; na qual
de nome, de identidade, passa de cavaleiro a pastor e circu
entre personagens denominadas por acrosticos: metamo
de seres reais em imaginarios. Sobre a sua vida, a sua verd
identidade, apenas restam conjecturas. 0 ejeito de real esg
nas lend as individuais, e os seres sac substituidos pelas
producoes: ao esconjurar os seus nomes, Garrett invoca s
as obras, com as consequencias que tal implica.
Por outro lado, sendo os nomes de todas as person
referenciais, todas podem aspirar ao estatuto de heroi, ma
transformam-se em signos vazios a preencher, nao pela as
~ao dos seus nomes a urn passado historico ou real mas pe
caracterizacao e funcoes dentro do proprio drama. O
nomes sao, tambem, uma mascara. A ancoragem no
ficticia, restam os cliches ideologtcos ou as lend as da cultu
por detras delas possam transparecer:

Desde os primordios da tiistoria conhecida, e ainda
antes desse tempo cultural, as pessoas usaram masca
sertnco de variadas actividades de transformacao - c
jectivos ludicos, certamente, incluindo a represeniacao
tambetti nos seus esforcos para comunicar com os seus D
e mesmo para participarda divindade.44

o uso

dos nomes-mascara inscreve-se numa outra int
alheia ao efeito de real, que ultrapassa 0 fisico para ent
metafisico.

0 nome

e

a essencia

do ser, da poder

s
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nomeado. Neste caso, participa da f6nnula de urn acto Inv
rio, faz parte do ritual esconjurador. Mais do que individu
des, as personagens tornam-se forcas no minimo abstractas
se entrechocam e definem mutuamente par atributos divers
Bernardim confirma-se como protagonista pela quant
de elementos qualificadores, e destaca-se como 0 unico p
pante de eixos antagonicos: e nobre e actor, 0 que 0
socialmente inclassiflcavel: do sexo masculino, veste-se d

lher, 0 que the confere urn caracter de androgtnia. Perco
espacos das diversas hierarquias, pertencendo a todos e
encaixando em nenhum. Junto com Beatriz, partilha 0 at

de doenca, bem com os de amante e amado, 0 que institu
par como marginal, portador de uma molestia, 0 amor-pa
que se manifesta pelos acessos de loucura de Bernardim
desmaios de Beatrtz - os extases dos reencontros que interc
as duas vtvencias da saudade.
Bernardim, com Paula e Gil Vicente participam das de
coes de autor e actor, que os distingue dos literatos, os ap
dores passivos e nao criativos: os membros do publico
capacidade autoral, prova de uma alma poetica, que marca
superioridade e instaura a diferenca entre estas personage
aristocratas pelo espirito - e as outras, os nobres de nascim
De novo, em Bernardim coincidem estas duas variante
aristocracia, que 0 destacam face ao efeito especular da r
publico Znobreza, actores/povo.
Deste contraste ha a salientar a sujestao de heresia e jud
como atributo popular presente no dialogo entre Chatel e Pero

Chatel: Bem dizieis amigo, bem dizieis. Nenhum pr
fez tantos serotcos it Ctisiandade!
Assim ele [D. Manuel] new recusasse adm
Santo Tribunal da Inquisicao, que tao preciso
Mas tempo oira....
Pero S.: IE 0 tribunal que queima a gente?
Chatel: Os herejes e osjudeus, meu amigo; nao e a
a». p. 62)
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A Pero Safio, projeccao de Bernardim, seu irmiio e

duplo, opoe-se Chatel como representante do Duque
italiano. A animosidade entre estes dois reproduz u
chauvinismo nacionalista
Chatel:

face a uma exploracao estran

E uma excelenie e exemplar familia a Rea

Portugal. - Queformosa e avisada nao e
infante D. Beairiz, que amanha sera du
Sab6ia e minha ama! [... J E aj6ia mais pre
vai ter a coroa ducal de Sab6ia.
Pero, a parte:
E para engaste daj6ia ndo leva mau oiro
Que nos levem estranqeiros, a troco de pa
doces 0 que tanto nos custa a ir desen
Mina- ...
(I,v; p. 63)

Aos pais, D. Manuel e Gil Vicente, opoem-se as filhas
e Paula, irmanadas

no seu objecto amoroso e exalta

comparacao com a rudeza de Joana do Taco/ Maria Pard
as personagens

idealistas

contrapoem-se

as realistas e

que conseguem urn certo equilibrio entre duas postco
mas.
Para alem destes aspectos gerais, encontram-se

particulares resultantes da informacao que as personag
dando umas sobre as outras, ou sobre si proprias. B
afirma-se como

0

louco,

0

isolado do mundo, vivendo n

a saudade, 0 que vai ser sucessivamente confirmado pela
personagens. Pero Safio identifica-o como 0 autor do

saudades (uma mistura de poesia e pros a que se propoe
em vemaculo), autoria atestada pelo proprio rei. Chatel

deia a sua caracterizacao mais pormenorizada levando P

a nomea-lo como mestre de literatura de Beatriz, gentil
cavaleiro, amigo de Gil Vicente e ermitao,
Paula instaura Gil Vicente como duplo do poeta ao c
as suas escritas, ao igualar as almas na paixao pela
entusiasmo pelo ideal. Estabelece urn elo de ltgacao Ber
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Gil Vicente, ambos poetas, ambos problematicos,

No e

estes distinguem-se na sua actuacao face ao mundo. Ber
alheia-se, esconde-se, critic a a corte como 0 espaco da hip
da vaidade, do comercio da arte e sentimentos. Por sua v
falsidade de vida e identificada com a comedia, 0 que tran
o mundo no espaco apropriado para 0 autor de teatro q
Vicente. Urn e outro, por p610s opostos, estao desligados
vivendo a sua fuga por processos antag6nicos: a recusa t
Curiosamente, e p
a assumpcao total da representacao.
do disfarce que se manifesta 0 repudio de Bernardim.
Num e noutro caso a adesao ao ideal revela-se
estatismo pstcologtco, As personagens sac enriquecida
aumento de dados informativos, mas estes nao alteram
dimensao interior, que e urn estado adquirido de inicio
Bernardim quanto Gil Vicente revelam-se pela repeticao d
das suas obras, as citacoes que se tornam cliches das
individuais. 0 discurso da poesia, da tncompreensao do
e do paradoxo, em Bernardim:

Mofino de mim! Que farei em tanta desventura! Q
viujei taofeliz e tao desgrru;ado! (...J Fez-se-rne 0 praze
maior; e jei me pesa mais do bem que tive do que do
meaguarda ...
(I,iii, p. 51)

o discurso do teatro e a preocupacao com a sua arte
Vicente, que interfere mesmo com a logica do seu pensam

Paula, Paula, a tnqraiidao e a coisa mais feia qu
Hei-de fazer um auto de tnqratidao ... (pensandoJ em q
figurar 0 Diabo, pai da mentira ... com sua neta D. Inqr
(II,iii, p. 90)

Pero Safio e 0 tradutor, 0 que transmite os discurs
outros e os torna acessiveis, 0 que leva as mensagen
Mercurio). E porta-voz dos versos de Gil Vicente, e olma
de Bernardim, compreende-os, conhece os seus segredos
linguagem e a do born senso, a voz da adequacao. S
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ao desvario poetico de Bernardim, criticando-o

a ironia de um Leporello, lernbrando-lhe

as regras da terra

Oh! Este mundo esta inabiiauei desde que as do
nobres deixaram defugir com os escudeiros de seus pai
que os reis entram a usar da urania de casar suas filha
ptincipes de sua lianca; sem esperar que algum Amad
Gaula ou de Grecia, ou... - como se chama aquele
aquele Jamoso caoaleiro do vosso liuro das Saudades? B
del? Narbindel? - coisa assim parecida - ou qualquer
lhas safe pelas seteiras do castelo, e vao fazer vida santa
uma choupana a borda de um ribeiro...
(I.iii. p. 49)
A sua conduta junto de Gil Vicente traduz-se

tambern

indicacao de regras a seguir, mas a nivel da representacao
da moura).

Encarna,

pois, a dicotomia entre real/ideal,

principal representante

sera Paula Vicente, sua futura m

e critic a os excessos na busca de uma adequacao ao mundo
rebeldias.
Paula sera

0

elo intermedio

entre os varies opostos

excessos de Bernardim e Gil Vicente, a conciliacao de Pero

E tambem

poeta. tambem actriz, mas acumula com uma e

cao masculina

0

estatuto de mulher e de dama da corte, em

nao nobre. Prefigura a mulher educada, emancipada,

de es

aberto e atenta ao ideal, mas consciente das limitacoes imp
pelo quotidiano. 0 seu e
transformacao

0

unico percurso em que se detecta

pstcologtca, um crescimento

tantes de um conflito interior.
Bernardim e Beatriz morrem com
desaparece
presente

com

0

0

e maturacao

seu ideal. Gil V

final do auto. 0 bom senso de Pero Safi

desde a sua primeira

fala e mantem-se

Apenas Paula se interroga, se questiona

sobre

0

ate a

seu trab

luta com os seus sentimentos de amor, ciume e fidelidade.
uma muclanca - a passagem do confltto a sua aceitac
evoluindo de duplo de Beatriz para verdadeira

protagonist
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pef,;a, sobrepondo-se mesmo - ainda que ocultamente
Bernardim.
Das restantes personagens, a unica que indicia a hipo
urn conflito interior e 0 rei D. Manuel quando do desm
Beatriz. No entanto, uma vez que a sua fala e uma perg
que nao se da resposta, aquela hipotese torna-se vaga, T
restantes personagens sac pstcologicamente estaticas,
Beatriz, que se auto-identifica com a personagem de

e Moca (a semelhanca da menina dos rouxinoisl, limi
declarar 0 seu amor e a sua saudade. 0 proprio Chatel
altera. A sua actuacao muda, nao por questoes internas,

resultado das achegas, mais ou menos enganosas, que
fornecidas por Paula.
As relacoes entre as personagens vao complexificar-se
cialmente coin os papeis que passam a desempenhar a n
representacao de segundo grau.

2.3.7 As Personagens como Actores

Em primeiro lugar, todos os acto res vao revestir ader
divinos:

As Cortes de Jupiter e 0 titulo da nossa comedia. D
deusas: ndo ha doutra gente aqui.
(II,v, p. 101)

Semelhantes a deuses, os actores-povo sac tornados
riores aos nobres-publico pelo seu novo estatuto de
Todavia, 0 grande eleito e ainda D. Manuel que, compa
Augusto e Leao X por Chatel, adquire, pela res posta de Per
a qualidade de modelo do Papa e do Imperador, 0 estatuto
do Mundo.
Gil Vicente e Jupiter. 0 pai dos deuses e nomeado rei
dos ventos e dos signos pela Providencia, mas partilha
reinado maritimo com D. Manuel, a quem obedece:
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Manda el-rei de Portugal,
Senhor do mar Oceano, ...
(II,v, p. 105)

Torna-se, assim, seu par e seu duplo nas funcoes gov

vas. 0 mar funciona tambem como metafora do reino, e as
teatraisjdivinas

reproduzem

as terrenas:

Jupiter: Tudo se ha-de concertar
nestas cortes que fazemos,
o ceu. e a Terra e o Mar
e os Ventos se hao d'amansar
pera ser 0 que queremos.
(As Cortes de Jupiter, p. 205)
As suasdirectivas

adquirem urn sentido mais vasto d

inscrito nas pecas (a viagem de Beatriz], podendo ser ente

como urn desejo profetico de harmonia para 0 pais.
E Jupiter quem despoleta a metamorfose dos nobr
peixes e aves. Os habitantes

do mundo pass am a seres e

tares, infra-humanos,

e toda a corte fica sob

pagao, Representado

carnavalescamente,

como uma caricatura

e criticada
exageros

0

0

do real, individual e colectivo. A soc

pelos seus vicios, que sao abertamente
(maior ou menor gordura)

pelas mascaras

dominio d

sequito re

atribuidas

apontado

ou deformacoes

ex

a cada urn. Abela corte transfor

num cortejo de monstros que pretende par a nu as m
escondidas. Jupiter, como duplo de D. Manuel, fornece-lh
imagem especular,
mascarando-o,
social

e evidente

uma

ftguracao as avessas do seu mu

desmascara-o.

Este ultimo

aspecto

de

no auto vicentino, embora no texto de

apareca formulado por Bernardim:

Bemardim: Basta com esse bobo de Gil Vicente
autos, que jei me enfadam, ele,tu, as vossas cotnedi
assim trazem embelecada esta corte de comediantes,
mais nao cuidam. -...
(I,iii, p. 52)
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Esta critica apresenta-se como urn processo de dene
que pretende urn transfer para a sua personagem da activ
acusat6ria de Gil Vicente.
Pero Safio e Marte, 0 deus da guerra e protector de Por
Peto: E mais eu tenho cuidado
Deste reino lusiiano:
Deus me tem diio e mandado
Que lho tenho bem guardado
Porque 0 quer Jazer romano ...
(II,v,p.105)

Asseverando

0

destino imperial do pais, salienta

tod

qualidades que motivam a sua proteccao:
Marte: Cavaleiros de vontade,
fidalgos que amam verdade;
Sao extremos nos amores,
sempre tern. direiia. lei.

(AsCortes de Jupiter, p. 218)

Comparando estas aftrmacoes com 0 cortejo, 0 seu s
perde a evidencia de uma constatacao de facto e adquire a
programa de vida. Marte reforca a posicao de Pero Safio (u
participantes do metamorfoseado sequito) como porta-vo

regras a seguir no mundo, e conselheiro da acomodacao a

Peto: (...) Senhor Bernardini Ribeiro, tomai conselho d
fracafigura -, Pero do Porto ou Pero Safio, (...) Assim i-o
Deus para vosso esconderfjo da serra conversar com as
e duendes do castelo velho ...
tuu. p. 50)

It tambem Marte quem determina
moura, dando instrucoes
romance no Auto. Ainda,

e portadora

0

desencantamento

a Jupiter, em As Cortes, cantan
e ele quem descreve os objectos d

Tais, objectos magicos no texto vicentino, masc
anel no de Garrett.
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o papel da moura Tais vai ser desempenhado

por Bern
Ribeiro. Nobre, nao actor, identifica-se com este ultimo es
pelo uso constante do disfarce:
- (...) Bernardim, ernbucado na capa, a chapeu sa
olhos ...

tu.

p. 44)
Paula: ... um homem de capa caida e chapeu. de ro
trazei-mo aqui aJorrado, que 0 ndo conhe
(II,ii, p. 88)
- G. Vicente: ... tenho um lugar de amigo para um esc
embucado e encapelado, que pode ver
ndo 0 ver ninquetri a ele ...
(II,iv, p. 94)
-

- Bemardim Ribeiropoe a mascara em venda a pa
(II,vi, p. 107)

- Bernardim, em tra]o de moura, entrando gravem

tu,». p.

112)

- ... Paula, sem the dizer uma palavra, toma-o pelo
e empurra-o violentamente para

0

vao da

9aria, ...
(III,x, p. 134)

Todo 0 percurso de Bernardim se caracteriza pelo u
mascara. Esta e simbolo de identificacao. porem, aqui
sempre par funcao esconder, ocultar urn rosto, uma ident
Sendo multipla [rometro, escudeiro, moura, etc.), a quant
de significacoes que engloba obscurece urn possivel se
unico. Deste modo, a mascara nao desempenha urn f
social, 0 seu portador torna-se invisivel, inclassiftcavel, nao
ocupar urn espaco no universo nem urn tempo na hist6ria
Esta intemporalidade. ou atemporalidade. assumida pa
nardim repete, de outro modo. a sttuacao caricata da mour
no auto vicentino:

o actor que se cobre com uma mascara tdeniifica-s
aparencia, ou devido a uma apropriacao maqica, com a
nagem representada. 45

Bernardim reveste a mascara da moura, mas nao con
reproduzir 0 discurso que the estava destinado. 0 desfasam
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espacio-temporal

passa de tnvoluntario a provocado, de

a sublime. A saida do espaco e do tempo marcada na m
pelo seu aspecto inerte e estatico torna -se a processo
consagrado

para atingir a extase, para sair de si e en

contacto com a deus, au ser possuido par ele:

G. Vicente: E 0 papel? Inda 0 ndo viste. (Fero Safio t
especte de opa larga, urn turbante
mascara.)
Bemardim, enfiando a opa e ctngindo-se:

Jo. sei tudo 0 que net-de dizer.
G. Vicente: Quem oo-io ensinou?
Bemardim, ainda vesttndo-se, distraido.
Ntu» se ensina, ndo se aprende - sent
Louco que eu sou! (Olha para Gil Vicen
esta pasmado) - Ensinou-mo Paula.
(II,iv, p. 100)

o discurso

de Bernardim assume-se como resultado

possessao divina, uma faculdade ortginaria de conceber
mentos elevados devido a uma riqueza espiritual
ultrapassa

as limites do

usual46.

inter

A sua loucura adqui

conotacao positiva, inscrevendo-se na tradicao plat6nica

245.a). Neste caso, a seu discurso e a da poesia pura e m
par urn puro amor:
Bemardim: Quebrada esta meu encanto
Par outro poder maisforte;
Tomo outra vez vida
Para mais sentir a morte.
(II,xi, p. 112)

a

Emitido par uma entidade sublime que reveste urn
grotesco, a ideal de emocao

e apresentado como sujeito a

absurdo e caricato, incompativel com ele e com a mundo,
alcancado no transcendente,
mascara,

torna-se segredo -

atribui outro sentido

a

na morte. 0 amor, s6 revela
tambem porque

incapacidade

e indizive

de articular

em

mascara associa-se, portanto, ao oculto, a urn conhecimen
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ou se esconde47.

E Bernardim

principal portador de segredo.
o nobre, vestido de frade /romerro ou aforrado (e aqu
nardim

antecipa

claramente

tanto Manuel de Sousa Co

como D. .Joao de Portugal em Frei Luis de Sousa), traz c
uma

referencia

a

a relacao

associado

traicao

a

ou

clandestinidade.

amorosa e depois

Vicente, em V, p. 45 e p. 77),

0

a sua

Inicial

identidade (por

segredo e considerado com

forma de ciencia na traducao de Pero Safio:

Pero S.: (oo.) - 0 pior e que ele tem razdo. Eu sei mal! - 0 terrivel segredo que 0 atormenta.
de ciencia que se me atravessou no gor
como a nosso pai Adao! Serpente que e
no Paraiso, que tentaste Eva, quem me m
a mim ver-te efalar-te?
(I,iv, p. 59)
Ligado
e judaismo,
concepcoes
cortes.

a exaltacao
0

do amor,

a ciencia, a serpente, a h

segredo de Bernardim-trovador

gnosttcas

2.3.8 Recuperacao

aponta

pa

que informam a teorizacao sobre

0

e Conversdo do Mito de Diana e Acteo

Bernardim e Beatriz sac 0 arquetipo dos amantes da tra
petrarquista que evolui da rinasciia italian a do sec. XIII p
transformar

durante

0

Renascimento.

morfose vai ser enquadrado

Este processo

de

na figura de Paula Vicente,

mistificado nas suas mudancas de personagem.
No primeiro acto e indicado que Paula ira representar

0

de Lua-Diana nas Cortes (I,iii, p. 55). Por sua vez, no
vicentino, Beatriz e descrita por Jupiter como sendo mai
que Diana/Lua (p. 205). Neste momento hit uma identifl
entre Paula e Beatriz, em que a segunda

se apresenta
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superior

a primeira.

Esta paridade

e reforcada

pelo dialog

Bernardim e Paula no segundo acto (II.iv, p. 102):
Bemardim: Fostes Diana em Sintra?
Paula V.: Para castigar Acteon.
Bemardim: E sois a Prootdencia em Lisboa?
Paula V.: Para 0 saluar de seus proprios mas tins.
Estabelece-se

uma ligacao entre Paula e Bernardim,

continuidade entre aquela e Beatriz. Enquanto Lua/Diana,
encarna

0

recorde-se,

objecto de amor de Bernardimj Acteon (que e ta
0

cavaleiro-ermitao

de Sintra, a serra da Lua)

torna-se uma imagem modelar que comporta em si duas
des -

as principais

personagens

propria, mas enquanto

Lua/Diana

femininas

do drama.

e tambem Beatriz (

Beatriz, ama Bernardim).
Acteon e 0 cacador punido por ter visto a deusa nua no
Transformado

em veado, uma das imagens que a propria

reveste, Acteon ve-se perseguido e devorado pelos seus
transformacao

que

0

cacador sofre, resultante

de uma vts

velacao, retira-lhe todos os atributos humanos bilidade, sociabilidade -

forma,

numa metamorfose que, antece

a morte, assinala esta como uma inictacao. Usado pelos fi
neoplatonicos,

e por Giordano Bruno na sua sequencia,

de Diana e Acteon e adoptado como metafora da perda
em resultado

da possessao do sujeito pelo fantasm a do

amoroso. Como consequencia:

Acteon, 0 sujeiio, sera de ai em diante um morto n
um ser cuja existencia e paradoxal; porque ndo tem mai
segundo as condicoes preestabelecidas
da sua espec
fundo, a experiencia traumatica que ele soJreu transfot
em objecto da sua propria demanda,
na propria divi
Acteonja ndo e mais homem, tornou-se deus. It por isso
conrmuacdo da sua existencia social, por entre os home
ja ndo sac mais seus cotiqeneres, e um paradoxo.48
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Pelas suas caractertzacoes e disfarces, pelo seu percurso

seu amor impossivel, Bernardim transforma-se num dig
guidor do seu modelo.
Por sua vez, Diana, gemea de Apolo, a Artemisia grega,

univoca nem simples. Figuracao mitologica da face terre
lua celeste, tern a sua terceira contraparte na Hecate infern
variante renascentista do mito representa a Lua e caracter
pelo seu ideal de pureza e vtrgindade, mas, na associacao
sica, tern a mesma arnbivalencia que Astreia, e pode ser
dora de fertilidade. Predomina, entao, a sua imagem
simbolo da natureza, da forca universal da vida no m
Nocturna e Zou solar, para os neoplatonicos, Diana e:

... 0 um que e a propria entidade, a verdade que e a na
compreensivel, na qual briliiam. 0 sol e 0 esplendor da na
superior, segundo a distincao da unidade em gerada e g
ra, ou produtora e produzida.49

Assim, da representacao inicial dupla Paula/Beatriz en
to Diana, ressalta a ideia de urn arquetipo feminino que con
duas tmagens opostas e complementares. A mulher ideal, a
virgem petrarquista ou dantesca, a dona das cantigas de
trovadoresco (as Laura, Beatriz, Cintia, Catarina, Natercia

associadaa lua, ao impossivel, a esterilidade e passtvidad
Ideia: a coisa amada. Este arquetipo, ja bipolarizado n
origem, .vai ser contaminado pela mud any a de conceito d
que tern lugar pelo renascimento'Y, e substituido pel a mul
olhos e cabelos escuros. Os olhos de Paula Vicente sao
(III,ix, p. 131), 0 que a ins creve na linha de tradicao que

com 0 petrarquismo pelo valorizar do polo mats activo do
tipo (a Barbara escrava de Camoes, a Stella de Sir Philip S
a dark lady de Shakespeare).
Paula, como Diana, identic a a Beatriz, corresponder
momento de ruptura do arquetipo. No segundo acto, 0 m
ideal da mulher apresenta ja duas versoes: Beatriz, nobre,
cesa, destinada

a outro que nao

0

seu amado,

as seg
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continuidade, mantendo 0 seu estatuto de inacessivel e i
cavel: Paula, culta e educada, mas nao nobre, portadora
conflito interior (e nao apenas social como 0 de Beatriz) qu
uso da razao procura resolver, nao se sujeitando a imp
exteriores mas procurando agtr sobre elas, corresponde it
na linha. Beatriz e Paula tornam-se

imagens

opostas

mesmo todo.
Esta duplicidade da imagem feminina esta constante
presente em Garrett desde D. Branca, em Combes, e ain

Viagens. Beatriz e gemea de Natercia, das duas irmas de G

(Laura e Julieta) e da Joaninha dos olhos verdes, da febri
de Frei Luis de Sousa. Como elas, 0 seu destino e desapar

na morte, na loucura, no desmaio, no casamento, na viag
regresso. A esta figura que se esvai substitui-se outra

destino nao esta ainda bem claro, mas que se distingue
suas antecessoras pela sua capacidade de entendimen
suplantar

emocoes prtmarias, de aglr no mundo. Paula

lhante a Oriana e Georgina e mesmo Madalena de Sousa
nhc /Provtdencta,
cujo futuro fica em suspenso,
late

depende das convulsoes hist6rico-sociais.
Paula troca 0 seu papel de Diana pelo de Providencia
desempenhado it luz "solar" da iluminacao do palacio.

estatuto torna-se superior ao das outras personagens.
Providencia, regendo os reis pagaos e cristaos, genera
Participa claramente do divino em ambos os casos. Por u
identifica-se

com

0

destino e

0

acaso, por outro, e a sa

suprema com que Deus conduz todas as coisas. Enquanto

maternal que ajuda e protege, transforma-se na mae-nat
a forca geradora que a tudo da vida, personificada por V
De acordo com as propostas aventadas, a cena de rest
do anel adquire uma dimensao mais especifica.
Bernardim recebe 0 anel de Beatriz/Diana em Sintra
implicitamente, este e-lhe tambem dado por Paula. 0 ane

solar de alianca, da comunhao de essencias e destino, est
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urn laco nupcial ou mistico entre as duas personagens.
urn pacto de fidelidade aceite livremente,
tempo e ao cosmos. A personagem

e

urn Bernardim

multifacetado

que

0

que associa

A
0

p

recebe no primeiro

e invisivel (urn ninquetti

lhante ao Parvo do Auto daBarca do Infemo ou ao romeiro d
Luis de Sousa),

que permite comparar 0 anel com 0 de
(Plata.o, Rep. 359 d).
Este anel vai ser restituido por uma moura desencantada
cancao da Lua-Venus (As Cortes de Jupiter, p. 219). Simbo
0

urn pacto amoroso
interferencia

no primeiro

acto do drama,

do auto vicentino, conotacoes

ad quire

de objecto mag

da mae de Maorne, esta assoc

de conhecimento. Ex-perten~a

a forcas ct6nicas ou infernais. Dando aos vivos conhecimen
poderes superiores, participa da simbologia congregada no

de Salomao. Possuindo poderes sobrenaturais, 0 anel e urn
reduzido (e, por tal, semelhante ao cinto de vidrilhos negros

por Laura a Carlos nas Viagens na Minha Terra) que englo

essencia unica e contribui para realizar 0 vacuo no centr
individuo, delimitar 0 espaco por onde desce 0 influxo cele
Sob a mascara da moura, cujo sentido infernal e subve
pelo sublime do seu discurso, Bernardim devolve 0 anel a B
e quebra

0

pacta amoroso com

0

argumento da mudanca de es

Bemardim: Duquesa de Sab6ia, este anel deu a infa
Beatriz de esmola a um desqracado. 0
queria-lhe mais que it vida; mas desde tio
ndo pertence ja. Cuidava ter nele uma pr
sa, uma esperance ... - A duquesa de S
que the leva tudo -, tome-the tambeni 0
(II,xi, p. 115)

Beatriz obedeceu a seu pai, cedeu ao dever filial e nao
valor mais alto que se the sobrepoe. Tornou-se esposa de o
mas, principalmente, italiana. No drama, os italianos sao r
sentantes de Roma, embaixadores do cristianismo exerc

pressao diplomatica para que se instale a Inquisicao em Port
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D. Manuel: (...) Gil Vicente, vinde ca homem, nao vo
dais, que sois homem para se mostrar

quer parte. Todos aqui SaD vossos
Receais que o Auto das Barcas vos pus
mau cheiro para alem. dos Alpes? Est
lheiros SaD de Sobota; e nao manda
nada para Roma.
(I,vi, p. 69-70)

Simbolo de urn pacta e de conhecimento, 0 anel rece
Beatriz (figura mistica e dantesca) e devolvido a uma e
diversa, a Duquesa de Sab6ia - crista e italiana. 0 seu
cado despaganiza-se, perde universalidade para se nacio

sob uma bandeira de estado e religiao.
Mas 0 anel, como a mascara, agem sobre a seu pos
Como 0 cinto, cerca completamente uma parte do c
operador encerrando nele mesmo 0 poder sobrenatural
dindo-o de agtr no mundo exterior. Por sua vez, ligado a

e ao saber, 0 anel e tambem simbolo do fogo recebido do c
marca a dominiq espiritual e material. 0 vinculo e, p

indtssoluvel. A destruicao do pacto e uma recusa de pass
e opera em Bernardim uma outra metamorfose. Aparente
revoga uma alianca, mas de facto altera-a. Ele mata Beatr
p. 115), mas nao a Duquesa de Sab6ia. Beatriz perde a ex
-

0

estatuto de modelo -

para se tornar uma mulher

e a devolucao do anel transforma-se numa passagem d
munho. No monologo de Paula antecipa-se 0 seu futuro:

Paula V. - (...) Mas vais... E vives! E acabaras
acostumar. - Sintra e as suas aroores tao
Colares e as suas relvas tao vir;;:osas,tao
das de flores - te parecerao como um s
tnfanaa. - singelo demais, inocente, que
para quem passeia pelos recortados floroe
magnificojardim italiano ... Acostumar-te-a
tureza afectada efacticia; e a natureza ve
te parecera impossivel.
(III,xi, p. 135)
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Roma, como anagrama

de Amor, opoe-se a Sintra,

mundo as avessas.
Sendo 0 laco indissoluvel, com a Duquesa de Saboia I
a Beatriz e Bernardim so resta a morte como saida,
encenada no terceiro acto. A despedtda, desencadeada pe
e entao urn pacto de morte:

Bemardim: (...) - Meu Deus, dottnirei eu, sonharei
Oh! deixem-me morrer antes de acor
Deixa-ttie morrer a teus pes, Beaiiiz. ndo te peco sendo que me deixes morre

teus pes.
Beairiz: Equal outra esperuncc ria para nos, Bern
- Era piedade da sorte que nos matas
a ambos.
.(III, xiii, p. 141)

Enquanto recusa de passividade e, logo, desejo de aC
mundo, a morte de Bernardim - atirar-se ao rio, 0 herac
simbolo do tempo - sera uma forma de reintegracao no un
A personagem intemporal, inclassificavel, fora do espac
tempo, reentra neles para neles se dissolver. Mas este me
e tambem urn regresso as origens: no auto vicentino, 0 M
servo da Lua/Diana - ao desaparecer no mar, Bernardim
tegra-se no seu espaco proprio.
Enquanto presente, Bernardim proibe

0

toque em Be

o ruido cessa: Paula vai beijar a rndo da Infante.
Bemardim, em desvario, afastando-a com vtolencta
do-se de pe:

Desqracado do que tocar nesta mdo,
duques, SaD reis, SaD ptincipes? Bemardim Ribeiro. 0 trovador, 0 poe
tenho maior coroa que a sua. - 0 cep
que reino aqui, qanhei-o, nao 0 herde
eles. - Beairiz e minha.
ou.eu; p. 143)

Esta cena de ciiLmes torna-se despropositada por ser
(a madrinha daquele ultimo encontro) quem pretende tocar
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de Beatriz - a mao portadora do anel? - e que depots,
consequencias,
a beija muitas vezes no final (III.xiv, p.
Paula, ex-Providencia, presta vassalagem a Beatriz morta. 0
revela-se urn substituto do anel enquanto sinal de uniao, e con

a passagem do testemunho. Paula, duplo de Bemardim
Beatriz, e a sua herdeira - Venus substttui-se a Diana e A

2.3.9 O(s) Auto(s) e a

Reqetieracao do Drama

Naciotiai

Garrett coloca-se sob a egide de Gil Vicente e vai busca
Cortes de Jupiter como tema confesso do seu drama. E,
atras foi dito, afirma:

o drama de ail Vicente que tomei para titulo deste
um episodio, e 0 assunto mesmo do meu drama; e 0 pon
que se enlaca e do qual se desenlaca. depois a act;do;51

Verifica-se que Garrett nao se refere a urn texto em partic
mas usa 0 termo mais geral de drama. Tambern no titulo d
peca nao especifica qual 0 auto escolhido. As Cortes de J
sao, pots, urn pretexto, uma metonimia de toda a obra vicen
presente de urn modo mais vasto e sub-repticio.
Garrett recorrera, entao, a todo 0 drama de Gil Vicente,
a sua obra, de algum modo sintetizada na sua peca, us
temas, estruturas e processos vicentinos caracteristicos,
ultrapassam 0 auto posta em evidencia. E sintese sera tam
urn termo apropriado para qualificar a actividade drarnatic
Gil Vicente na sua fusao de tradicoes.
Em Gil Vicente encontra-se 0 recurso a poemas pertence
a tradicao oral ou escrita. erudita ou popular; que sac apr
tados como urn mote - 0 mote alneio segundo S. Reckert
que inicia 0 tern a e constitui 0 nucleo do texto, deixando
escrever a glosa.
Em UmAuto de Gii Vicente, Garrett usa 0 mote: 0 roman
As Cortes de Jupiter que constitui a fala de Pero Safio, e gl
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no seu drama, criando urn efeito de mise-eti-abime. Como
Gil, usa as obras de outros autores mas alarga
poesia a prosa, pela introducao

0

seu amb

do texto bernardiniano

vernaculo:

Pela primeira vez, depois de seculos, se fala no
linguagem de todos os dias, ndo mais espartahada de
cismo e de retorica qreqa. E neste sentido oAuto de Gil V
o qual retoma, entre outros, 0 motivo shakespeariano,
antes ainda vicentino, do teatro dentro do teatro, c
verdadeiramente a nova roupagem da liieraiura portugu

Por processos identicos sac utilizados os textos alheios
motivo da Intrtga, ou para dar uma dimensao psicolog
personagens. Quanto as citacoes, fragmentadas e desarticu
a sua diccao e repartida por varies actores ou momentos d

da representacao. Igualmente, os textos sac intercalados po
de outros, com comentarios Ironicos (de Pero Safio) ou

sarcasticos (de Bernardim) tendo como objectivo, no c
Garrett, mais do que variar a interesse, criar tensao.
Tambem na propria estrutura se encontram marcas de
pecas vicentinas. Tanto A Comedia. de Rubena como Dom

dos, por exemplo, tern par base uma historia de amor imp
devido a diferenca de c1asse entre os individuos - princtpes
tores. A intrtga constroi-se a partir da oposicao entre 0

como prtvilegio da c1asse nobre, e a ideia de que 0 valor
individuo. Gracas a urn reconhecimento oportuno, desco

a origem aristocratica do apaixonado pobre, a que perm
final feliz. Em Garrett, esse conflito entre a nobreza de sa

de alma e explorado ate as suas ultimas instancias - a
caminho a paixao camiliana: tornado impossivel pela dif
social, a amor e menos a objecto que se deseja, e fica sub
pelo discurso que a situacao inspira. A paixao e fatal, e
morte.
No que respeita as personagens, encontra-se 0 recur
mum a mascara

que, em Garrett, se estende a todos as
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pantes para alem da situacao extraordinaria de Bernardim
este processo, a mascara deixa de ser urn estratagema pon

adquire estatuto de universalidade. Nao sao apenas os a
que as usam, mas todos indistintamente (numa re-humaniz
dos fantoches de A. J. da Silva?) pelo simples facto de des
nharem urn papel social.
Descortina-se a sobreposicao de identidades ja paten
Auto da Sibila Cassandra,

e a nivel intertextual, Paula V
afirma-se como herdeira de outra Paula, a deA Cotnedia do

o Apolo da

Floresta de Enganos e Mercurio de 0 Auto da

identificam-se com Pero Safio. Joana do Taco /Maria Parda
mais proxima de Mofina Mendes. Por sua vez, Bernardim
outro Rosvel, e pela sua auseticia de ser, repete 0 Parvo
Barca do Inferno, recorda
da.Lusiiania.

dialogo dos diabos no perseguido
Associado ao Parvo e pelo seu ideal, ou pelo tra
0

liga-se tambem a Floresta de Enganos, ao Ftlosofo e a
Beatriz embarca numa Fraqua. de Amores que e mais Ba

Inferno.
Considerando as personagens como forcas, 0 que tamb
aplicavel a Gil Vicente, nota-se uma outra transformacao
tipos eminentemente humanos e representativos de urn

estrato social, surgem em Garrett como emulos de uma de
nada postura pstcologica (embora, noutras pecas, Garrett
ma claramente as suas personagens como tipos sociais). E
Vicente, os tipos sao exemplos retirados do colectivo, per
de uma entidade relativamente concreta, enquanto em G

se tornam modelos de uma perspectiva individual interio
uma cosmovisao, logo, sao mais abstractos.
Sendo as personagens qualificadas pelo seu discurso,
bem a atencao a ltnguagem se manifesta de modo divers

Gil Vicente e urn processo de caracterizacao do tipo esco
para 0 que recorre ao arremedo dos discursos proprios a
classe ou oficio, usando ou inventando jargoes sociais. E
Auto de Gil. Vicente este processo e menos claro ou mais s
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cado (no caso de Chatel e Pero Safio) e confunde-se
(ern Bernardim

e Gil Vicente). A caracterizacao

urn estilo, de uma forma, ou de subtilezas
resultar,

mais prosaicamente,

corn a

feita atrav

sintacticas,

dos conteudos

p

dos pr6prio

cursos.

2.3.10 0 Drama Romdntico: Tradicao e Inooacao
Por tudo

0

que ficou dito, nao e possivel concordar

cor

Saraiva e Oscar Lopes quando afirmam:

Conquanto 0 autor tenha intencionalmente visado u
traste de caracteres - Gil Vicente-Bemardim -, as pe
gens e seus problemas ndo passam de motivos deco
deste espectaculo todo exterior. 0 debii confliio. 0 amor c
e sentimental de um poeta por uma princesa ndo ganha
e os protagonistas oferecetti uma psicologia elementar e
c6rdica. A peca. pouco movimentada, tem como epider
historicismo pretensamente espectacular, fora de toda
r;ao viva, apesar de querer inspirar-se nas raizes tradi
do teatro pottuques. Aplica 0 receituario romdntico.54

Menos se podera

concordar

ainda

tendo

receituario rottuuitico - que se pressupoe seja
-

aplicado

dualidade

por Garrett

e

muito reduzido.

alma /corpo, ceu /terra,

ern conta
0

de Victor

Se este consis

sublime e grotesco, esta

Gil Vicente. Se consiste numa aproximacao ao real pelo r
ao baixo e familiar,

e tambem

e ainda vicentino. Se se bas

uso da linguagem comum, a introducao
de A. J. da Silva. No que respeita

da prosa no teatro
aos restantes

elem

pr6prios do drama rornantico, como seja a valorizacao do h

enquanto joguete das suas paixoes e nao sujeito a uma fa
de, ou a abolicao do coro tragtco, a sua presenca

ou Vicente torna-se
de classtco.

ern UmA

duvidosa porque este drama tern ainda
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Constr6i-se com tres actos - que escamoteiam urn pr
e urn epilogo onde tern lugar uma dupla catastrofe: as mor
Bernardim e Beatriz. No acto II encontra-se urn climax
teatral e amoroso, com anagn6risis amorosa. 0 protago
actua movido por forcas superiores: 0 amor ou 0 destino
nados na Providencia. Descortinam-se tres personagens
pais - Bernardim, Beatriz e Paula - e tres secundarias
Vicente, D. Manuel e Pero Safio - todos eles nobres de s

ou de alma. Pero Safio, relativamente a Bernardim, e
Vicente face a Beatriz, acumulam as funcoes de coro. 0 te
mtrtga foi retirado da hist6ria e reelabora mitos nacionais.
A distancia entre UmAuto de GHVicente e a tragedia cl

marca-se na ausencia de unidade de accao, que se des dob
tres intrigas paralelas, e relativamente ao espaco, porque p
re tres locais diferentes, mas particularmente no usa da p
presenca do grotesco. Serao estes dois ultimos pontos, o
ao sublime unico do verso tragtco, que transformam 0 dram
genera completo para 0 romantismo frances.
No entanto, se 0 drama romantico for encarado - de a
com Van Tieghem55 - como urn genera livre, onde 0 ge
autor se pode exibir sem 0 espartilho de regras fixas e interp
a natureza em toda a sua variedade, onde 0 artista procu

do seu tempo, imitando e adaptando modelos novos e reno
o seu estilo, entao Garrett tera aplicado 0 receituario roma
o autor usa temas nacionais e populares, da rele
discurso sobre os estados de alma, ao jogo das emocoes tra
de modo lirico, chegando mesmo a explosao poetica (e

controlada). Mistura sublime e grotesco, e mostra uma
atraccao por decoracoes e encenacao faustosas - quase
resquicios de barroco - no grande numero de figurantes
pretende.

Mas, principalmente,

procura

ser moderno e

dentro de uma tradicao:

E a que passa parecer que a romantismo ndo tev
apenas aquilo que a Romantismo ndo pode realizar n
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culiuras, como ouiras ndo tiveram algumas obras que
Portugal produziu. (E verdade. 0 Eurico, 0 Frei Luis de
etc., sac obras sem equiualencia. no romantismo de
linquas, como ctiacoes do ideal romantico.)56

Um Auto de GiZVicente oscila entre a tragtcornedia vic
a tradicao neoclassica e 0 drama romantico tal como ent
por Schlegel57. It 0 exemplo de urn genera que tacteia
caminho e que pracura afirmar-se pelo que nao e, em bu
uma definicao:

o drama e a expressao Iiieraria. mais verdadeira do
da sociedade: a sociedade de hoje ainda se nao sabe
o drama ainda se ndo sabe 0 que e: a Ziteratura act
palaora, e 0 verbo oiruia balbucianie de uma sociedade
nida, e coniudo ja injlui sobre eta; e, como disse, a sua
suo, mas r~ecte
a modificar os pensamentos
produziram. 5
E no principio e

0

verbo.

128

Helena Barbas

2.4 A REFUNDAC;Ao

DO TEATRO:

DE GIL VICENTE A FREILuiS

DE SOUSA

E lwuve um homem enviado por Deus, cujo nome era
(S. Joao, I,6)

Para .Joao Baptista de Almeida Garrett, 0 teatro e urn m
civilizacao e 0 instrumento educativo por excelencia. Lig
social, ao politico, e a craveira pela qual se mede 0 ind
cultura e espirito nacional de urn povo. Urn Auto de Gil. Vic
escrito com 0 intento de promover 0 seu restauro, encarado
uma fundacao. Para tal, Garrett auto-atribui-se 0 pap
sacerdote-mago que, por intermedio de uma invocacao, es
ra os espectros do que considera ser 0 nucleo ortgma
cultura portuguesa: Gil Vicente, Bernardim Ribeiro e as
obras. Urn processo que vai desmultiplicar-se na recupe
sistematica de outros autores e obras da historta naciona
A sua missao e entendida como 0 exorcizar do tem
obscurantismo que medeia entre Renascimento e Regene
urn Fiat Lux que de forma e preencha 0 vazio e as trevas f
abismo. 0 autor pretende-se urn demiurgo, procura rep
crtacao do pr6prio mundo: 0 teatro e 0 reflexo da nova soc
que emerge, e a sua relacao mutua e dialectica. Sera a no
que esta a assistir a urn renascimento - para 0 qual pre
contribuir - que leva Garrett a reformular por urn auto / act
o passado anterior e, digertndo-o, transmuta-lo.
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Exibe-se, entao, como continuador de Gil Vicente e B
dim que, metamorfoseados no seu texto, por urn acto maqi
na sua personalidade autoral - como Ira fazer com
personagens referenciais de Igual vulto nos seus dramas
riores.
Sendo as suas personagens mais forces do que Indiv
dades, 0 auto torna-se alegoria de uma outra metam
igualmente simbolica e mitica. Pegando no mito de D
Acteon - sob 0 qual tambem se esconde 0 do regresso a
de Ouro -, Garrett dissolve-o no rio do tempo num ba
donde vira a emergtr transformado. Bernardim e Beatriz
lam-se para dar lugar a sua herdeira Paula Vicente
co-autorada obra de seu pail. a mito de Diana e Acteon d
ao de Venus, mae de Eros, a forca criadora que instaura u
tipo de reinado e urn outro tipo de amor. Mais altruista,
para fora de si, 0 amor venusiano e activo e produtivo - pa
da natureza naturata a natureza naturans. Uma Providenc
destino se avera funesto quando figurada em Madal
Noronha.
Mas Eros e ainda 0 daimoti. a energta que liga a alma ao
o grande agente da fascinacao, 0 fogo subtil que se ma
atraves do olhar. It tambem 0 elemento que assegura a
racao entre as forcas do universe e mantem a cadeia ininte
dos seres. A accao magtca tira partido dessa continuidade
lugar por urn contacto indirecto com sons ou flguras que e
o seu poder sobre os sentidos. Baseada em corresponden
nocao de teatro em Garrett associa-se, assim, as formu
neoplatonicas que ligam amor e magta, mas tambem ao
supostos do futuro Simbolismo. a teatro, agindo pela fan
pela imaginacao, podera levar os homens ao conhecime
mundo inteligivel e, influenciado pela nova nocao de
torna-se 0 instrumento ideal para promover 0 progre
espirito humane pela educacao em geral,
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de Gii Vicente

e urn

texto datado. Com ele

0

d

turgo-demiurgo
nao conseguiu totalmente a objective
propunha, ja que, par interferencia das condicoes htstori
ciais, a acto magico de refundacao nao tera sido correctam
executado e, logo, nao tera adquirido a sua eficacia plena
abre caminho

a sua

obra-prima,

Frei Luis de Sousa,

onde

proposito se consolida:

Se em 1838 ele tinha introduzido na cena portugu
drama ramdntico, numa nova fundacao do teatra na
empreendida (polemicamente e com plena consciencia d
tificacao que eta implicava) em nome de Gil Vicente, ago
o Frei Luis de Sousa propunha-se tentar um novo nivel
tico: a da traqedia. Se de admirasse Antonio Ferreira
admirava Gil Vicente, a seu ponto de partida poderia te
Castro. Tetiamos entdo uma equacao perfeiia. na qual
Vicente que em 1502 tinhafeito surgir a ftlao estilistico d
corresponderia 0 Garrett que em 1838 levara a cena U
de Gil Vicente: e ao Antonio Ferreira que em 155
nacionalizado 0 genera humanistico da traqedia erudita
composit;;do da tragedta mui sentida e elegante de I
Castro, corresponderia 0 Garrett da nova traqedia. n
portuguesa.59

It curiosa a associacao feita na primeira parte destas pa

de Lucciana Stegagno Picchio, e a desvio a logica garrettian
se encontra na segunda parte. De facto, Frei Luis de

pretende repetir 0 acto magtco de refundacao do teatro, r
-10, agora no campo da tragedia. Para tal repete a formula
em Um Auto de Gil Vicente - e sao inumeras as semelh
entre as duas pecas, como se tern vindo a apontar. Porem
inaugurar a riooa-traqedia. verdadeiramente nacional, sem
ferencias gregas ou romanas, e-lhe imperioso ir as font
proprio Ferreira-Camoes.

Diz-nos Garrett:

Ines de Castro, por exemplo, com ser 0 mais belo, e t
o mais simples assunto que ainda trataram poetas. E p
todos ficararti airas de Camoes, porque todos, menos
quiseram enfeitar,julgando
dar-lhe mais interesse.60

Urn Auto de Gil Vicente e a regeneracao do drama nacional

E acrescenta

em nota:

Assimjuntou todas as rapsodias do romance pottuq
fez a Iliada dos Iusiianos. Ines de Castro entrou no quadr
de a achou nas tradicoes populares, e nas cronicas uelh
pouco mais eram que as tradicoes populares escritas
como entdo se diria. pastas par scriptura. A pintura e
e bela. da simplicidade antiga dos grandes pinceis, com
sabe menear a poesia popular; ndo peca sendo nos o
ciassicos do mau gosto da renascenr;;a a que por vezes
cou 0 grande poeta: tal e a fola de Ines a ei-rei.:
o romance de Garcia de Resende ndo tem esse defe
menos dele a traqedia. de Antonio Ferreira, apesar
moldada pelos exetnplares gregos. Mas estas sdo a
composir;;6es sobre Ines de Castro que verdadeiramen
aproximaram do assunto.61

E Frei Luis de Sousa, que recupera urn outro epis6d
hist6ria nacional, comeca com outra tnvocacao, feita por
lena querecita dois versos da Ines de Camoes: Naquele e
d'almaledoecego/Queafortunandodeixadurarmuito
... (I,i
- 0 mote, que ja pertenceu tambem a poesia popular, recup
pelo historiador-poeta Garcia de Resende, e que condensa
os dois maiores nomes da tradicao classica: Camoes e Fe
De novo Garrett convoca autores e obras, colocando-se sob
egide. De novo 0 elo intertextual, 0 recurso a linguagem
espectros esconjurados pelo uso da citacao. Mas agora, e
os processos usados sejam identicos, 0 objectivo e difere
usar a nova forma/formula
do drama e instilar-lhe 0
espirito da tragedia:

Contento-me para a minha obra com 0 titulo mode
drama: so peco que a ndo julguem pelas leis que reg
devem reger essa compostcdo de forma e indole nova;
a minha, se naforma desmerece a categoria, pela. indole
ficar pertencendo sempre ao antigo qenero tragico.62

Porque 0 genera paralelo a estatuaria e a traqedia. e ao
quadra historico63, recupera de novo urn tern a e co
hist6ricos, como alias 0 faziam as antigas tragedtas, e p

e

0
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flxa-lo numa mtrtga confessadamente
simples, una e
linear, onde as poucas personagens, todas referenciais,
nobres de corpo e alma, sac psicologtcamente estaticas -

se aprofunda 0 conflito interior que trazem consigo de
em nenhuma ele se resolve.
Logo na segunda cena do primeiro acto ficam lancado
os elementos em jogo: 0 triangulo amoroso D. .Joau/M

ria/Manuel de Sousa; a doenca de Maria; os agouros de
sobre 0 regresso dos desejados: D. Sebastiao e D. .Joao,

deste drama estatico e vertical limita-se a evoluir em torn

ate ao desfecho que se deixou de pronto adivinhar.
A accao comeca numa sexta-feira de 1613, 21 anos de

batalha de Alcacer-Ouibir - que decorreu a 4 de Agosto (t
a data de partida da Duquesa de Sab6ia). 0 segund
inicia-se uma semana depois - noutra sexta-feira. aind
aziaga porque urn provavel 13 de Agosto - coincidindo

antversario do casamento de Madalena corn D. .Joao de P
e corn a prirneira vez que esta vt: Manuel de Sousa Co

tendo 0 seu desfecho nessa mesma noite: completa-se 0
do eterno retorno, urn tempo simb6lico que sujeita 0 ciclo
As personagens movimentam-se entre dois palacios,

ern Almada, no outro lado do rio - e opostos a Ribeira
Auto de Gii Vicente. Agora, sobre esta Lisboa quente do Ver

o miasma da peste - a cidade, centro do estado, esta
porque os seus governantes sac indignos de si e do seu po
o tempo do acontecimento hist6rico - a ocupacao fili

fundamenta a intrtga politica no confronto entre Man
Sousa corn os governadores. Justifica-se a destruicao
palacio, que obriga a mudanca de espaco: prova-se a sua
dade de portuques-uelho. Telmo conflrma-o, ao equipara-Joao de Portugal, acrescentando

os indices que

0

apontam

duplo do seu antigo amo: e, tambern, marido de Ma
visita-a embucado. E porque 0 destino de D. .Joao vai de p
o do rei perdido, cujo retrato estajunto ao seu, como 0 de C
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Manuel acaba por arcar sobre si com tambem estas duas
nalidades: sob a mascara do born portugues van acolher-

almas do poeta e do rei guerreiro.
Ao ser queimado 0 primeiro palacio pelo seu proprio
Manuel de Sousa Coutinho, as personagens sao obriga
regressar

ao espaco de D. .Joao, ao passado

de Madale

mudanca de espaco corresponde, assim, a urn recuo no t
e culmina, concentricamente,
na capela, onde se iran
encontro entre Telmo e 0 Romeiro, e a catastrofe das tres m
Em Frei Luis de Sousa 0 destino traglco e substituido
Providencia, associada

a figura

de Madalena, que vai dar

nuidade a oculta heroin a do Auto, Paula Vicente, sobre qu
concentrou 0 resultado do acto invocat6rio.
E tambem em tomo de Madalena que se vai desenvo
problema do erro tragtco, de onde resulta a complexidade
peca aparentemente tao linear. A situacao tragica nasce a

confronto de duas ordens de valores que, embora decorram
da outra e funcionem em planos diferentes, paradoxalm
acabam por se excluir.
Em primeiro lugar, existe 0 dilema - comparavel

Antigona, na etema oposicao entre pheusis e nomos - da e

entre a obediencia a lei dos homens ou a uma ordem supe
divina: Madalena casa, sem amor, com D. .Joao: sobrepoe 0
ao ideal (como a Beatriz de Bemardim), mas este erro, urn p

contra a ordem divina nao premeditado nem voluntario em termos aristotelicos corresponde ao terceiro melhor t

tragedia, aquela em que 0 heroi age ignorando, e que perpr
a aq:do, vem a conhece-la (Poetica 1454 a) - e corrigtdo
acordo com ambas as leis. Passados os sete anos da praxe

autorizacao da familia do marido dejunto, Madalena casa
Manuel de Sousa Coutinho; de quem tern uma filha - re
ordem do amor ideal.
A segunda ordern de valores funciona ainda a part
mesma

oposicao.

mas agora inversamente

e no campo
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possiveis processos

de conhecimento:

Madalena, como

recebe informacoes que nao podem ser provadas material
que ultrapassam

os dados dos sentidos:

sentir, pelo coracao,

e nao

erro de Madalena
-

que orienta

SaD

inspiradas.

E

0

ambas

sabe

(segundo e) ver

se guiar por esse tipo de conhec

Maria/Donzela

Teodora,

0

tipo da sa

jeminina mais superior" -, e the diz que seu marido nao
(os pressentimentos

que a atormentam).

informacoes empiric as que the
atestam a morte do marido desta sua divindade. E tal

SaD

Madalena

se

fornecidas e concreta

obedece

a lei dos

homens,

e constatado pelo Romeiro: Ne

criminar ninquem. por que 0 acreditasse: as provas e
convencer todo 0 animo;so lhepodia resistiro coracao. (III.v
E, aqui, Madalena acumula sobre si 0 papel do agente
do segundo melhor tipo de tragedia para Artstoteles.
Madalena encontra-se paradoxal e inevitavelmente
entre dois ideais, duas form as de divindade inspiracao (aceitar

0

seu lado profettco) e recusar

zado) de Manuel de Sousa a morte na vida, seguir

0

ouvir
0

amor

em termos neoplatonicos,

a

caminho de Bernardim e Bea

calar a sua voz interior (que nao e a da consciencia) e co

a totalidade, seguir e unir-se ao amado cujo retrato ocup
alma (III.x). Esta destinada a escolher entre
o fogo do amor, e qualquer

0

fogo do espi

que seja a opcao

0

outro

destruira, como a febre de Maria.
Este ponto e encenado em paralelo, e agrava-se, pela
Iogia dos retratos.
patriotismo, imola

Manuel de Sousa Coutinho,
0

seu espaco, e

0

inflam

seu retrato. Recusa t

a lei do Estado em nome de uma outra ordem, a obedie
espirito do rei /sombra.
Madalena ve

0

Logo que entra no palacio de D

retrato de seu primeiro marido iluminado

archote (II.i, pp. 78), cuja luz the retira de imediato. 0 re
cenas passam-se

sem referencias de nota

a Ilumtnacao,

Urn Auto de Gil Vicente e a regeneracao

do drama nacional

fogo se concentra na febre, e se materializa no sangue
ria/anjo, levando-a a destruicao.
Em Frei Luis de Sousa 0 exercicio magico inverte 0 pr
desencadeado por UmAuto de Gil. Vicente. 0 engano d'alm
e cego - tao breve quanta a revolucao liberal, ou 0 proje
restauracao do teatro - e consumido pelo excesso d
purificador. Uma situacao sem saida, porque 0 regress
desejados prova-se como destrutivo: ja nao e possivel rec
a passado, e nao ha saida para a futuro senao a espera da
a Iatencla, que e a entrada no convento de Manuel e Mad

A escola romdnnca foi tao manifesta renccdo co
vicios e abusos dos ultraclassicos, tal e tao petfeiia com
liberalismo contra a corrupta monarquiafeudal. Ambas
na anarquia pelo forte impulso que traziam, ambas dest
muito porque podiam, e edificaram pouco porque nao s
ambas tem. de oscilar ainda muito, antes que se ache a
deiro equilibria das coisas sem voltar ao impossivel que a
nem ir para
impossivel
nunca ha-de ser. Nestas
questoes anda a mundo ...6

a

Eo teatro portugues,

f!.,ue

3.

MITO IMPERIAL
E SEBASTIANISMO EM
As Profecias do Bandarra

de Almeida Garrett*

* Este artigo foi ja parcialmente publicado no volume Portugal: Mitos Revisitados
Salamandra, Lisboa, 1993, pp. 177-223.

3.1 INTRODUC;Ao

E uma constante a insatisfacao humana com as condic
existencia e do ser, urn eterno descontentamento
que

associar-se a ideia da realidade remota de urn perdido est
perfeicao inicial. Esse tempo de plenitude transforma-s
memoria de uma Idade de Ouro,

0

mito que permanece

e

metamorfoses sac atestadas pelas divers as formulacoes d
talgia do paraiso ou da condicao edenica, de par com a no
uma queda primordial. Resultante de uma transgressao (a

ra da caixa de Pandora, ou cedencia a tentacao por Ev
exemploj, essa queda tern como consequencia a presenca d

do sofrimento e de toda a injustica no mundo, condena
homem ao tempo e a materialidade, a morte.
A nocao de queda, que nao e exclusiva as culturas c
ou judaico-crtsta - encontrando-se tambern em tradicoes
tais mais remotas 1 -, tornar-se-a motor de progresso ao
cadear

0

desejo de recuperacao

do estado anterior a si. Urn

que pode esgotar-se nos rituais de rernemoracao dos aco
mentos pristinos que antecederam ou motivaram a condi
homem caido (como ainda se verifica nas culturas prim

actuais) ou, em alternativa, prom over a busca do aperfeicoa
to do proprio individuo, das organtzacoes sociais e hum
numa tentativa de melhorar 0 mundo, como se pretende

festar na civilizacao ocidental. Segundo Eliade, a grande d
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ca que se instala entre essas duas atitudes face a uma m
perspectiva do regresso as ongens e marcada pela diversa
cepcao do tempo e, logo, da memoria:

E preciso saber que, para 0 primitivo, existem duas
rias de acontecimentos, que se inscrevem em duas espec
Tempos qualitativamente irredutiveis: por um lado, os
cimentos a que chamamos miiicos, que tiveram lugarab o
e que constituiram: a cosmogonia, a antropologia, os m
origem (ins tiiuicoes , cioilizacoes. cultura) e e-Ihe nece
rememorar tudo isso. Por outro lado, os acontecimentos
modelo exemplar, os Jactos que simplesmente acontecer
que, para ele, ndo apresentam qualquer interesse: ele es
'queima' a sua recorda9aO.2

A memoria do acontecimento primeiro e periodicamente
tualizada pelo ritual. 0 rito revive 0 evento, e os individuo

participantes tornam-se conternporaneos do ilud tempus m
uma regressao ao tempo anterior a queda que e reconquis
momento sagrado, etemizando 0 ideal no presente e perrn
a retntegracao na plenitude prirneva. Para 0 homem ocide
zado, essa recuperacao nao e mais possivel, pelo meno
mesmos moldes, devido a gradual secularizacao do tem

diversa concepcao da memoria. Ainda de acordo corn E
sera 0 historicismo que procura inovar, postulando que 0 h

nao e mais constituido unicamente pelas suas origens,
tambem pela sua propria historia e por toda a histor
humanidade. Entende que esta seculariza 0 tempo, estabel

do a distancia entre urn momento originarto, fabuloso
presente. Nao cabe aqui discutir se 0 proprio historicismo
sera mais uma consequencia do que uma causa, apen
destaca a contrtbuicao do cristianismo para a alteracao
conceitos de tempo, memoria e historia.
o tempo historico, ciclico, marcado pelo etemo retorno
sente na Antiguidade Classica, e transforrnado pela pa

redencao de Cristo num tempo linear, histortco no sentid
demo, virado para 0 futuro pela esperanca de salvacao

Mito Imperial e Sebastianismo

proprio passado se lineariza enquanto preparacao de tal m
to. Por tal, a escatologia crista altera profundamente

0

m

Idade de aura. a regresso ao paraiso passa a ser gar
espiritualmente por uma vivencia individual segundo a n

religtosa, e mateIialmente pela promessa da ressurreicao
corpos quando do Julgamento Final. Ao homem sera p

partilhar (de novo) a plenitude, de corpo e alma. As suas p
pacoes viram-se, portanto, para 0 futuro. E os seus r
semelhantes aos dos pIimitivos na medida em que prete
reviver urn momento do passado (Mtssa/Patxaol, difere
essencia, pois nao se comemora mais 0 passado que a
presente, mas 0 passado que da razao de ser ao present
futuro. a olhar humane muda de direccao, e a nostalg
paraiso nao esta mais atras, mas a sua frente.
Esta viragem e introduzida por uma entidade espe
CIisto, 0 homem-Deus, 0 Redentor que havera de regres

final dos tempos para atestar a conclusao da sua o
actuacao de Cristo e a promessa do seu regresso vem enIi
o Mito da Idade de Ouro com uma outra coordenada presente, mas pouco explicita: a da importancia e neces
de urn salvador. Existem, assim, duas vias para 0 reingre
Idade de Ouro: 0 caminho da salvacao individual, send
conseguida pela contribuicao e esforco de aperfeicoament
manos e particulares; 0 da salvacao colectiva, dependen
aparecimento ou regresso de urn salvador - 0 Rei do Mu

cu]o modele exemplar e Cristo, 0 Messias.
Sob esta perspectiva, e pelo seu caracter messianico, p
afirmar que 0 Sebastianismo se inscreve nesta segunda v
como uma outra formulacao do Mito de Regresso da Id
Ouro. E aqui sera pertinente concordar com Antonio Q
quando afirma que todas as versoes do mito Sebastico par
traqedia do heroi minco para, como na descida de Cri

Infernos ou como na Ctucifixao, apostar no seu retorno em
gloria. para salvar 0 povo que se transviou ou se perdeu
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proprio. 4 0 mito sebastico nasce num momento de crise nac
quando 0 pais se encontra sob ocupacao estrangeira. E
Francois Laplantine, sac tres as respostas possiveis aos fe
nos de degradacao dos lacos sociais tradicionais. tres os m
de transformar 0 desespero em esperanca:

o messianismo, a possessao e a utopia sdo reaccoes
pologicamente normais de uma sociedade que se encontra
ameacada do interior pelas suas proptias transformaco
cioeconomicas, seja agredida por uma cultura estranqetr

Estes tres sonhos acordados da sociedade suscitam co
tamentos de ruptura, e e 0 tipo de res posta escolhido
diferencia e define cada processo de fuga. 0 messianism
caracterizar-se:

pela predicacao de uma mensagem escaioloqica rep
de purificadora que, de facto, e a unica. capaz de reuni
grupo em tomo das novas OP90es e de criar uma solidari
petfeiia comparauei ados primeiros tempos.f

o

sebastianismo apresenta-se como urn credo que te
objective reaglutinar urn povo em torno da ideia primei
nacao. Poe-se, assim, como urn problema de identidade,
baseia-se na esperanca de que alguern, de fora. venha resta
cer a ordem, repor as regras, organizar 0 ser que nao foi
de se ordenar a si proprio. restituir-lhe a sua essencia. T
do-se de urn mito em que ao presente disforico se opoe
passado e urn futuro euforicos, institui-se como critic a
presente e exime os viventes a responsabilidade pela negativ
desse seu tempo. Qualquer accao positiva com intencao
formadora sera inutil porque, sujeito ao determinismo im
nesta reformulacao do eterno retorno. ao homem, fatalmen
resta esperar que os tempos se cum pram.
Sera contra esta mercia que se insurge Almeida Garret
critica ao desvirtuamento e degradacao do mito, acabando
proporcionar a sua reformulacao.
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3.2 0 MITO DO REGRESSO DA IDADE DE OURO

a mito do Regresso da Idade de Ouro instala-se como
construcao progressiva resultante do aglomerar de varie
mentos em torno de urn nucleo central, cuja primeira formu
e atribuida a Hesiodo. Em Os Trabalhos e os Dias encontra
nocao de uma queda progressiva da humanidade, cujo mom
imediatamente anterior se identifica com a Idade de aura
traz ja tambem em si 0 mito da raca perfeita). Hesiodo des
o arquetipo do paraiso classico onde 0 homem, alheio ao
mento, a velhice e doenca, isento de trabalho, se dtstingue d
paralelo biblico pela semelhanca aos deuses e quase imort
de. A este estado adamico vem substitutr-se a quinta raca:
Agora e a rQ.{:ade ferro. Nem cess am, de dia.
trabalhos e ofticoes, nem de noite, de serem consumidos
duros cuidados que lhes oferecem os deuses

Zeus aniquilara tamberti esta rQ.{:ade homens dotad
voz. Sairiio da terra de vastos caminhos para 0 Olimpo
junto da ra{:a dos imortais a Vergonha e a Justica. 0
sofrimento aos mortais sera deixado. Contra 0 mal ndo
remedio.7

Em Hesiodo, a salvacao no mundo nao e possivel, e a .Ju
simbolo de todas as virtu des (aqui, Nemesis), desaparecera
nitivamente.
Tambem Platao se preocupa com 0 tema. No Fedoti (
-Ll Ic) descreve a terra ideal, a regtao dos bem-aventurados.
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apresenta 0 seu projecto de estado perfeito,
nado pelo mais justo, e passivel de concretizacao no
(embora as suas tentativas pessoais tenham falhado): a
exemplar que ira servir de modelo a todas as outras. De p
ideal, remoto, 0 mito projecta-se para 0 presente e 0 real,
espaco e para 0 tempo. Cre-se que em algum momento, em
lugar, antes ou depois da morte, sera possivel alcancar
dade. Mas pretende-se realizar na terra, concretamente, 0
tipo.
o ass unto e abordado por Ovido na suas Metamo
(1,127-161). -Ja influenciado pelos Phaenomena ,- 0
astrologtco de Aratus'' -, aquele autor transmite aos
latinos a associacao de Astreia Z.Justica com 0 stgno da V
o sexto do zodiaco:

A Republica

Jaz uencida. apiedade,

e sae do mundo,
Do mundo ensanguentado, a pura Astrea,
Depois que os outros deuses 0 abandonam

9

Astreia, filha de Zeus e Terms, ou de Astreus e Au
identiftcavel com varias outras figuras de diversas mit
(Erigone, filha de Icaro: Ceres; Venus; Astarte; Juno; ou U
enriquecendo a stmbologta associada a .Justica inicial.
Esta carga astrologica esta ja implicita na recuperac
tema por Virgilio, 0 seu grande reformulador. 0 poeta c
passado edenico nas Ge6rgicas e, na sua ecloqa. N, prof
regresso a ele - ou confirma a sua chegada para a sua e
de Augusto - que reitera no canto VI da Eneida pela
Anquises:

6 filho meu, aquela insigne Roma
Levara 0 seu dominio a toda a terra
E exaliara. 0 seu valor aos Astros;
E circunscreoera; com um so muro
Sete montes: ditosa rnde de heroisl
Eis ai Cesar e a proqenie toda
De Iiulo, cujaJama tra aos Astros.
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Esse e 0 homem que, por tantas vezes,
Prometido te foi; Augusto Cesar,
Divina qeracao; vini no Lacio
Onde reinou Satumo antigamente
restabelecer os seculos dourados,
E estetuiero: seu manto ate aos indios
E aos garamantes, gente que demora
Fora dos signos, para la do curso
Do Sol e onde Atlante, que sustenta
o Ceii nos ombros, jaz girar 0 eixo
De brilhantes estrelas adomado.10

Com Virgilio, a Idade de aura e associada ao Imperio te

e com pretens6es de universalidade, de Augusto. a seculo
Cesar passa a ser considerado como 0 exemplo supremo

mundo unido e em paz, eo imperador consagrado comom
de ordem e justica: uma personiflcacao de Astreia (tanto
que, na sua reelaboracao do calendario romano, Augusto
o seu nome ligado ao sexto mes,
gl6ria maxima, para os cristaos,

0

da Virgem). No entanto,

reside no facto de Cri

consentido em nascer num imperio sob 0 dominio romano,
pelo maior dos cesares,
a paraiso pagao, associado ao Eden biblico, por Influen
cristianismo e a partir da linearidade introduzida na hist6r
Redencao, passa a terreno e possivel. A Eneida de Virgilio a

a categoria de poema semt-sagrado. glorificando historicam
o nascimento do salvador. Virgilio devern 0 prafeta do regr
Idade de aura, antecipada

na sua ecloga IV, Pollion:

Eis que chega a ultima idade da predicao Cumeana;
recorneca a grande ordemdos seculos. Reqressa jo: tam
Virgem, retoma 0 reino de Satumo. Ja uma nova ra(;a d
alto dos ceus.
A esta crian{:a cujo nascimento vaijechar a idade
e trazer de volta a idade de ouro no. mundo inieiro,
somente casta Lucina: ja reina 0 teu querido Apolo. 1

r

A Virgem Astreia - ou a -Justica - torna-se identiflcav
Maria e a crianca,

0

filho da vtrgern, com urn Cristo ap
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Encontra-se

em germen,

0

que vira a ser a sintese renasce

pelo confluir da tradicao classica com
realidade

0

profetismo juda

crista do Inicio da era. A ideia de passado

m

edenico, e fundida pela tradicao com a de imperio univers
reino aureo de Saturno

-

cujo arquetipo

impertos reais conhecidos:

0

e simbolizado

de Augusto, sucessor

mais proximo dos da Antigutdade -

e ex

transformando

dois

aparentemente contraditorios num unico.
Desejoso de conciliar a denterose imperial romana
nascente

dominio espiritual cristao, Constantino

e

0

prim

atribuir qualidades profeticas a ecloga virgiliana. Lac
(Liv.V,5-7)12 contribui com a associacao da virgem a p

crista em geral, considerando que a .Justica ja chegou com
e propondo

como missao individual espalha-la

no mun

Idade de Ouro interioriza-se, transforma-se

tambem na me

de uma experiencia espiritual. Encontra-se,

aqui, implicit

dupla perspectiva

em que se combinam os aspectos po

religiose, duas facetas de uma mesma ideia que, gradualm

se irao distanciando e dar origem a duas vias distintas.
A linguagem pastoral da ecloga virgiliana e aproximada
Isaias,

a

do Caniico dos Caniicos; a sua profecia

deste modo, adquire

0

a

de Da

seu lugar no vocabulario mistico c

Utilizada pelos padres da Igreja, dara origem

a

tese de

falsos mitos pagaos podem ocultar em si a verdade crista
dulfo). Retomada por Santo Agostmho
sua ideia da Jerusalem

v',

serve de tnspira

Celeste, a Cidade de Deus que se c

poe (e transparece atraves de) a cidade dos homens, atraves
toda a sua concepcao da historia.
tiniana que se vem a desenvolver
ao milenarismo.

Continuados

0

E baseado

na distincao

pensamento mistico ass

durante a Idade Media, a a

macae de Maria com Astreia, eo Advento de Cristo com
da historia, afectam
franciscanas

-

0

0

culto mariana - exaltado nas formu

e fundamentam

a teorizacao mistica e fil

Mito Imperial e Sebastianismo

sobre

0

regresso da Idade de Ouro -

ou

0

Imperio do E

Santo - que inform a as concepcoes de Joaquim de Flora.
A esperanca de realcancar 0 Eden, nunca destruida e

cutivamente malograda, leva a urn adiamento para 0 futu
no espaco e no tempo - da sua concretizacao. A idade q
vive e sempre a imediatamente anterior a prometida e des

Mas a possibilidade de regresso ou reingresso na Idade de
nunca e esquecida. Alimenta-se com a fe religiosa na salvac
alma apos a morte e obtencao do paraiso como premio d
vida etica, e apoia-se na crenca em urn sistema arquetipi
auto-realizacao e plenitude social que vira a reflectir-se

utopias seculares. A ideia prolonga-se no sonho popular
sistema de vida verdadeiro, justo e agradavel, a conseguir
espaco entre 0 hodierno e tmaginarto, que se traduz nas l
sobre as ilhas perdidas - Avalone - ou no Eden reconqui
- Cocanha, Pomona, Monte de Venus, Eldorado ou Re
Prestes .Joao. Por sua vez, ligada a uma entidade real
sentido de concreta e soberana -, extge uma personalidade

intermediario entre 0 divino e 0 humano, urn capitao enviad
Deus que instaure 0 reino celeste (ou 0 descubra) na terr
novo Augusto, urn Rei do Mundo. A estes aspectos, reli
geograflco e politico, associa-se urn outro de caracter cu
Aos homens sera possivel nao so Igualar como ultrapassa
feitos dos Antigos, que possuem caracter de Modelo.
Para Frances Yates, os aspectos misticos que envolv
versao imperial do mito do regresso a Idade de Ouro po
obscurecer 0 facto de que, como foi interpretado ao long
tempos, era 0 poder, 0 imperium no sentido terreno, 0 dir
governar 0 mundo restaurado ou renovado com Carlos Ma
revivendo nos imperadores medievais, que estava em cau

Por sua vez, Marjorie Reeves15considera que 0 mito polit
Imperio se vem a inscrever a posteriori sobre as formul
joaquimitas, deturpando-as. No entanto, se se considerar
ate finais do Renascimento, sagrado e profano vao de par,

148

Helena Barbas

a sua relacao gradual e lentamente
cosmovisao introduzida
primazias

alterada pela mudan

pelos Descobrimentos.

deixa de ser importante,

religiosos serao indestrtncaveis

a questa

uma vez que os as

de politicos ou outros. Qu

que seja a perspectiva adoptada -

mistico-ftlosoftca

ou

historic a -.

encontra-se

a convergencia de elementos ma

e espirituais

em que os primeiros servem de sinal aos seg

Tal pode ser atestado pelas tabuas de correspondencias

e

logias inferiveis no discurso agostintano,

e

das pelo proprio Joaquim
detectada

e claramente

de Flora. A Idade de Ouro po

a partir de elementos materiais e. resumidame

seu momento demarcar-se-a

por:

0

aparecimento ou recup

de uma raca semidivina; a presenca de urn surto cultural
rior ao da Antiguidade; a redescoberta do Eden;
do Mundo em paralelo com a construcao

0 regresso

de urn Imperio

renovacao.

3.2.1 As Renooacoes Imperiais
Perdido

0 Imperio

de Augusto as rnaos de Constantino.

do regresso de urn Rei do Mundo

e novamente abalada e

pela deposicao de Rornulo Augusto. Sera recuperada

no

800 quando. no dia de Natal. Carlos Magno e coroado Imp

pelo Papa Lucio III na Basilica de S. Pedro em Roma. Est

marca a primeira renovacao do imperio na epoca moderna
como

0

inicio da formacao de uma nova Europa.

transpusera
de novo para

0

Imperio para

0

0

Oriente; Carlos Magno recu

Ocidente. acarretando

do reino de Roma sobre

0

Const

consigo a ideia de

resto do mundo. 0 imperador

seu reino como uma cidade, uma representacao

da parte t

da Igreja, promotora da paz externa e temporal. A renova
Imperio tern irnplictta uma renovacao espiritual:

e urn

Mito Imperial e Sebastianismo

restaurado,

uma nova Idade de Ouro e de .Justica em que

pode (de novo) reinar.
Durante a Idade Media, Papa e Imperador associam-se
relacao simetrica

e homologica,

dividindo entre si os p

temporal e espiritual. 0 ideal do Imperador, .transportado
Norte e pedra basilar do imperialismo

germantco,

transp

nos ciclos epicos que se geram em torno de Carlos Magno.

e transposta para 0 mundo feudal, em que a paz e a j
imperiais tern efectivamente de ser conquistadas pelas qu
des particulares

e guerreiras dos cavaleiros -

cao das propostas

numa secul

de Lactancio. Surge, daqui,

rei-cavaleiro-cristao

das sagas arturianas

0

arqueti

como modelo d

do-Mundo ideal. De acordo com os histonadoresP,

e sobr

padrao que se impoe, no final da Idade Media, uma teori
definida sobre
II Hohenstauffen
Barbarossa).

0

oficio imperial centrad a na figura de Fre
(fiIho e continuador

A sua habilidade

dos projectos de Fre

particular

consegue dar a

realidade ao fantasm a imperial perseguido por seu pai. A
alia

0

revivalismo do direito romano eclodindo em Bolonh

proporciona

uma base legal razoavel para a sua pretens

titulo. De acordo com a lei romana, 0 imperador e 0 do
mundi. Na versao de Frederico descobre-se que esta lei pre

rei que reine sobre todos os outros do mundo, numa reint

tacao do principio feudal da suserania.

Este revivalismo

torna clara a posicao do imperador, obnga a urn aperfeicoam

paralelo da lei can6nica, levado a cabo par Inocente II (0 gu

de Frederico) numa tentativa de esclarecer igualmente a p
do Papa:

56 quando 0 govemante temporal do mundo es
induido dentro da mais elevada esfera do govemante es
do mundo, numa relacao correctamente equilibrada
Papa e 0 Imperador, poderia ser concretizada a ideia m
de unidade do mundo. Se 0 Papa avan9asse com qu
exiaencia temporal que tnietferisse na esfera do Imperad
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ao conirario, se 0 Imperador avan9a com exiqencias es
inierjerindo com a esJera do Papa, a equilibria e destru

A distribuicao de poderes assenta num equilibrio pr
Embora em campos diferentes, Papa e Imperador pro
identificar-se com Cristo na sua qualidade redentora. Po
limites entre temporal e espiritual chocam-se, entrecruzam
nocao extrema que se desenvolve da santificacao da
terrena em Sto. Agostinho. Os dois palos de poder oscilam
o misticismo secular dos reis e 0 secularismo mistico dos
de onde surgem conflitos e controversias que levam a ape
adversario de Anti-Cristo. Da dificuldade em estabelece
fronteira clara resultam discussoes sobre 0 direito divino
- que apontam para 0 absolutismo - e sobre a necessid
reforma da Igre]a - que vem a culminar no cisma protes
na Contra-Reforma.

3.2.2 Teorizacoes Humanistas

E na esteira da actuacao de Frederico, e inscrita nas
versias sobre a supremacia de poderes, que surge A Mon
de Dante. Tendo em vista Henrique VII, que considera 0
deiro sucessor de Augusto e Carlos Magno, Dante desen
ideia do Imperio numa teoria completa e sem nacionalism

A Monarquia temporal, que se chama Imperio, e
principado que se ergue sabre a todos as seres que v
tempo, ou sabre tudo aquilo que e medido em tempo. 18

o seu

objectivo e a paz, fundamental para 0 desenvolv
e evolucao do individuo. Por hierarquias e analogias entre
e sociedade, poder divino e real, recupera a .Justica de
como ordem maxima do Imperio. Este devera ser regido
monarca, isento face ao poder papal, simbolo da unidade
a soma das multiplas vontades dos governados e metaf
concordia. 0 principe, eleito por virtude e merito proprio

Mito Imperial e Sebastianismo

como pela predestinacao

que resulta da hereditariedade,

seguir 0 modele de Augusto e permitir 0 regresso a urn
social adarnico. Os pontos principais da sua formulacao c
tern no recusar ao Papa qualquer poder temporal, no cons
que 0 Imperador e romano por inerencia de cargo qualque
seja a sua nacionalidade, e que a politica, como resultado d
accao humana, fica naturalmente fora da esfera de
divino. Embora fundada numa lei de arnor ideal departe uma outra hierarquia analogtca e paralela,
caracter espiritual associavel as teortzacoes de Joaquim

acc
d
m
d

sobre a Cidade de Deus de Santo Agostinho - que explic
Divina Cottiedia. Dante preocupa-se com os aspectos pra
realista da funcao governativa, mas tambern com 0 seu c
ponto espiritual, que tern 0 seu grau mais elevado em De

quem 0 principe e manifestacao humana.
Tambem Petrarca se preocupa com as questoes imperia
seus dois aspectos. Nao refuta ainda a teoria medieval do
rio, mas a sua perspectiva e ja diferente. 0 conheciment
possui sobre a civilizacao Classica leva-o a entender a
Media como urn tempo de obscurantismo - uma idade d
- que resulta da destruicao provocada pelas invasoes bar
A nocao de descontinuidade cultural liga-se a ideia do c
renovacoes peri6dicas presente na ret6rica imperialista. 0
exige urn restabelecimento mais completo da civilizacao Cl
rnissao do humanista do seu tempo. A sua devocao pela
nitas une a disciplina literaria a preocupacao espiritual
alma e, aliando-se ao neoplatonismo ficiniano, acaba por p
ver a crtstianizacao de cenas e entidades pagas, reforca
amalgama das ftguras de Astreia-dustica-Diana
com a im
sagrada de Maria enquanto representante da deusa Fortu
o poeta ere ainda que a fraqueza e desuniao da Ital
motivadas pelo abandono daquela deus a - tambem Her
vtdencia em Dante - que nao e mais seduzida pela oirtu. d
romano. Vai, assim, ao encontro de Cola di Rienzo. Este

152

Helena Barbas

autodenomina-se tribuno do povo e escreve manifestos envia a diversos reis da Europa - convidando a Italta a u
sob uma nova Roma. A antiga virtii civica romana seria re
rada sob a sua chefia. 0 republicanismo

de Rienzo nao

preende a diferenca constitucional entre a res-publica

eo im

romano. Tanto para Petrarca (que, numa carta, condena

0

so de ambicao deste) como para Rienzo, a uniftcacao da
sera

0

preludio ao regresso do Imperio. 0 Imperador f

Petrarca porque a Italia nao se une. A necessidade
nizacao que

0

poeta sente resultara

de re-

da sua visao cicli

Hist6ria, e de viver urn tempo em que se assiste

a emergenci

nacionalismos:

A epoca do Renascimento, quer dizer, esse grande p
que cornecou no reinado de Filipe W de Valois e terminou
Luis XIII, e aquela em que a Europa se define politica
descobrindo, pelo exemplo iialiano e pelo jogo de resis
francesa as ambicoes dos Habsburgos, a regra de o
equilibrio entre potencias. 0 ideal da unidade europeia,
zada sob a autoridade do Imperador, joi substiiuido po
relacao dejor9as.19

A afirmacao das colectividades com base no sentido na
corresponde

a uma mudanca

de estruturacao

politica:

dona do feudalismo. 0 Imperador, enquanto suserano

0

de

ranos, implica a relacao de vassalagem da hierarquia feu
imperialismo e entao associado com

0

despotismo no pensa

to de Leonardo Bruni. Na linha de Rienzo, defende a libe
republicana

e que Roma deve a sua ruina ao totalitarism

Cesar - ideia que serve de argumento a Caiao,

0

primeiro d

de Almeida Garrett. Para Bruni, a Idade Media nao e escu
porque testemunha

0

aparecimento gradual do espirito de

dade exibido pelas cidades livres de Italia. A sua perspe
htstortograftca, que altera ou destr6i a ideia da origem div
Idade de Ouro, abre caminho
Maquiavel.

a

visao secular

e realis

Mito Imperial e Sebastianismo

Em 0 Principe, dedicado a Lourenco de Medicis - pai d
Leao X, citado por Garrett em UmAuto de Gil Vicente como m
provavel de D. Manuel, 0 Venturoso -, Maquiavel retom
exemplos de Dante, dissecando-os de modo diametralm

oposto. Ao amor que informa a relacao dantesca entre govem
e govemado substitui 0 terror e a violencia: It muito mais
ser temido que amado,20 a uniao, 0 dividir para bem govem
seu heroi
arruinar e
manter de
estabelecer

e Cesar Borgia, e proceder bem identifica-se
abater os rivais poderosos. Preocupa-se mais
terrttorios e poderes que se possuem do qu
regras para urn reino futuro. No entanto, 0 o

do seu tratado e ainda a redencao do Imperio romano cen
na ideia petrarquista de reunificacao da Italia, Sob esta fo

a lealdade universal e substituida pela esperanca de conse
unidade dentro de urn estado nacional, sintoma de patrio
que se aflrma.
Pese embora 0 seu desvio teorico, 0 mito Imperial mante
como preocupacao relativamente constante dos espiritos
durante to do 0 seculo XVI. Por conquista ou heranca, as
coes de fronteiras levam a que diversos reis se autodenom
imperadores ou busquem 0 titulo das maos papais. Soli
Magnifico (1520-60), 0 sultao otomano, transforma-se
especie de Augus t021, considerando-se
sucessor de Ma
servidor das cidades santas. Ivan III (1462-1505) tomara
nias imperiais fazendo-se chamar autocrata e senhor. Ivan
Terrivel (1538-84) tom a 0 titulo de Czar de todas as Ru
Isabel de Inglaterra , na esteira de seu pai que transfere p
a dignidade de chefe da Igreja, auto-apelida-se imperatr
mundo e desenvolve a sua propaganda pessoal sob a imag

Astreia subjugando 0 Papa a seus pes. Porem, na Europ
grandes candidatos ao titulo sac Carlos V de Espanha e Fran
I de Franca, concorrentes e rivais - tambern de D. Man
segundo Garrett - na eleicao de 1519, que 0 Papa Leao X
ao monarca espanhol.
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Resumindo, verifica-se que a conceito de Imperio, em
ras dos Descobrimentos, sofreu ja uma alteracao radical
Dante e Petrarca instala-se a momenta de ruptura, marca
fim do feudalismo, pelo afirmar do sentimento patri6tico e
de fronteiras nacionais. Embora ainda associada a urn
geograftco, a ideia do Imperio e limitada pelo absolutismo
adquire conotacoes mais culturais e ideologtcas que pro pr
te politicas. A descoberta de novas mundos e a muda
conceito de real a que a nova cosmovisao obriga vem reco
problema sob outros moldes, agravando a fossa entre a
vias do mito que se foram esbocando. Par urn lado, refor
caracter espiritual do Imperio - seguindo a linha de t
instaurada pelas formulacoes misttco-ftlosoftcas joaquimi
que em ultima instancia se manifesta pela preocupacao
trva e cultural dos socialismos utopicos. Par outro, refor
caminho materialista, que, partindo da nova teorizacao
poder politico presente em Maquiavel, vem a desemboc
tendencias colonialistas e modernos imperialismos.

Mito Imperial e Sebastianismo

3.30 MITO DO IMPERIO EM PORTUGAL

Embora geograficamente colocado numa posicao limit
tugal nao deixa de ser afectado pelas movimentacoes qu

vessam a Europa. No entando, e dentro do enquadram
europeu, devido as particularidades da sua historia, apr

caracteristicas especificas. Os reis de Portugal sac-no pela
de Deus, mas, ao contrarto do que sucede noutros pai
Europa, nao sao ungidos nem coroados pela autoridade ec
tica. Alevantados pelo povo, sao aclamados juridicamen

investimento de poder torna-se, assim, resultado de uma e
em que tern de estar presente, a par da predestinacao de s
(a hereditariedade que constitui 0 direito natural). 0

proprio. A vontade de absolutismo regie e urn projecto p
que informa a propria fundacao do Estado, alimenta

tradicao centralizadora do poder e consequentes aftrmac
independencta nacional.
o Fundador demarca-se pelas suas recusas de vassala
propria mae, a outros reis ou imperadores, bem como as

des religiosas. Sao conhecidas as polemicas que mantem
Papado, e 0 Tratado de Samora, em que reclama par
liberdade romana22. So apos varies anos de reinado, em
D. Afonso Henriques consegue que 0 Papa a reconheca co
e no momenta em que em Espanha ja nao existe Imperador.
perspectiva - e sem recarrer as lend as do Milagre de O
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ou da carta-promessa
de S. Bernardo -, a fundacao e 0
mento da nacionalidade podem ser lidos como urn proje
constituicao de urn Imperio, a ser cumprido pelos rei
sequentes.
o poder real fundamenta-se, de inicio, na vontade da
e 0 seu mester e espalhar a justica com 0 auxilio das co
termo justica surge como uma con stante na recrtminac
reis. D. Dinis23, devido a sua predileccao por Afonso Sanc
acusado de ter expulso a .Justica do reino. D. Pedro cognom
de 0 Justiceiro. Paralelamente, e seguindo Oliveira Marq
pode-se considerar que sob a egide do mito Imperial se insc
as tentativas de unificacao iberica enquanto ideia comum
as monarquias peninsulares. Portugal nao sera alheio ao
ma imperial se forem tidos em conta os casamentos entr
deiros dos reinos de Portugal e Espanha. E sera por via
unioes que a independencia se ve ameacada, originando co
de pretensao ao trono e hegemonia de urn povo sobre out
E ap6s urn destes momentos que a salvaguarda da
pendencia por uma nova dinastia - fundada por urn ba
- se ve equiparada ao regresso da Idade de Ouro. Na sua c
sobre D. .Joao I. 0 Messias de Lisboa25, Fernao Lopes dedi
capitulo a Da Setima Idade que se comecou no tempo do M
onde, seguindo a tradicao agostiniana, diz:

Mas n6s, com ousunca de [alar como quem jogue
cotnparacotti.fazemos aqui a setirtia idade, na qual se le
outro mundo novo e nova qeracotti de gentes [...J. Assi q
idade que dizemos que se cornecou nosJeeitos do Mestre,
pela era de Cesar per que esta cronica e compilada, ha
sessenta anos que dura; e durara ataa Jim dos seg
quando Deos quizer que as todas criou.26

D. Duarte, que acusa a influencia de Dante em
Conselheiro, procura, ap6s Ceuta, conquistar Arzila e T
dando Inicio as jornadas africanas a continuar por Afonso
ultimo ve malograda, em Toro, a sua pretensao ao dominio
Castela. Parecendo preencher urn programa preestabeleci
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monarquia portuguesa attnge
reinado se assume abertamente

0

auge com D. .Joao II em
a mtencao imperialista n

soa do monarca.
Recordando os pontos gerais da profecia virgiliana, r

posta pela tradicao, verifica-se que se espera urn rei de o
roman a (por hereditariedade ou inerencia de cargo), herde

Augusto, mas vindo do Norte (como sucessor de Carlos M
cuja fama e g16ria individuais enquanto cavaleiro e cri
revelassem como predestinado. a seu reinado, que dat
inicio do regresso a Idade de Ouro, seria conhecido pela
berta ou conquista de espacos geograftcos fora dos signo
seja, regidos por outras estrelas da hierarquia celeste ate
tgnoradas. a seu reino seria demarcado pela circunscrtca
sete montesjcidades(jcastelos)
a urn murojfronteira,
e

dominio estender-se-ia
ate aos indios e para alem do
conhecido do sol (antipodas). D. .Joao II, contemporaneo

Medici, e apesar de uma actuacao considerada como maq
lica auant-la-lettre, enquadra-se tambern, pelos seus idea
teorizacao desenvolvida por Dante na sua Monarquia. Adop
emblema 0 pelicano, 0 animal que, lendariamente, por alim
os filhos do seu pr6prio sangue, se tornou simbolo do
paternal:

Por essa rnzdo, a i.conografia crista transformou-o
simbolo de Cristo [... J 0 pelicano JOi considerado comofig
sacrificio de Cristo e da sua tessurreicao, bem como
Lazaro. E gor isso que a sua imagem por vezes se equi
daFenix.2

A este peltcano/fenix/redentor
junta a divisa pela lei
grei. a seu comportamento cavaleiresco e realcado pelos
contemporaneos, em particular na relacao que mantem co
pai, tornando-o her6i de cronistas como Garcia de Rese
Damiao de G6is. :It 0 primeiro rei que se autodenomina re
jestade e acrescenta ao titulo de Rei de Portugal e dos Alg
herdado de D. Dinis, 0 de Aquem. e Alem-mar em Africa e S
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da Guine -

tudo espacos

ao sul do reino. Senhor da

significaria tambem, eja, senhor das Indias Ocidentais e d
do Prestes .Joao. Os principes africanos, por sua vez, aclam

como Rei do Mundo. Assina 0 Tratado de Tordesilhas que
o mundo em dois hernisferios. De acordo com os historia
o seu acto teria como objectivo guardar para os portugu

metade do mundo entre as Antilhas e a India. Mas esse e t
o espaco das estrelas e terras desconhecidas:

Quando foi atravessado 0 Equador, nos cornecos da
de 1470, novo problema surgiu. 0 de determinar qualqu
estrela ou constelacao que pudesse substituir a estrela
Tambetti a latitude do sol no hemisfetia sui exigia novo
Los que ndo podiam ser achados nas tabuas de latitud
tentes. Mas os astr6nomos portugueses ejudeus depre
mostraram capazes de dotar a navega{:do com novos
adaptados as ctrcunstancias.fa patentes nas grandes
de Vasco da Gama e Pedro Alvares Cabral. 0 cruzeiro
foi descrito primeiro (sumariamente) pelo navegador
Cadamosto, velejando sob bandeira portuguesa, no p
da decada de 1460. A pouco e pouco, os portugueses
descobrindo as vantagens da nova constelacao como suc
da desaparecida estrela polar. Depressa se criou um
praiico de obseruacoes e colculos reduzido a escrito siste
no chamado Regimento do Cruzeiro do SuI (1506).28

A salvaguarda do reino dos Indios - dos antipodas inscrever-se no desejo de compromisso com a profecia. P
rei mOITe- doente ou envenenado - sem ver as resultad
todo 0 seu labor.
D. Manuel nasce sob 0 signo dos Gemeos (as romanos
e Polux, representantes
mitologicos do fogo de Sant'E
simbolo de paz). Sobe ao trono por urn acaso do destino
sete mortes mais ou menos fortuitas e contra 0 desejo
antecessor. Colhendo as frutos de uma actividade que nao
e que 0 torna senhor de urn vasto imperio geograftco, m
cognome de 0 Venturoso. Por tal acrescenta novas dignida
seu titulo: Pela qraca de Deus Rei de Portugal e dos A
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d'Aquem. e

Alem-tnar em Africa, Senhor da Guine e da conq
e cotnercio da Etiopia, Arabia, Persia e india ... 2

naueqacao
Analisando a iconografia do poder real e debrucando-se
os retratos deste rei, que considera repetirem a ordem de
posicao da pintura sacra, Ana Maria Alves afirma:

Esta represenmcdo remete-nas para um messianismo
melhar, um prouidencialismo que, cam maior ou menar s
dade, maior au menar uiilizacao na propaganda, se pres
na producao tnielectuai e artistica da epoca.30
A autora interroga-se

ainda, quando da analise das

reais, sobre a duplicacao das esferas armilares:

Um simbolo que representa a universal ndo pode ser
cado. Ou melhor, a dupticacao dafigura altera a seu signi
simbolico que passa a ser 0 dobro - ndo na. dobro uni
-, mas exactamente metade. A duplicacao das esferas r
ge, em vez de ampliar, a sentido global da divisa, que pa
depender, para sua siqniftcacao. precisamente do facto
constituida ndo par uma, mas por duas esferas.31

As armas de D. Manuel, que the foram dadas por D. .J

sac constituidas por duas esferas armilares - cada uma
uma faixa em que esta inscrita, respectivamente, a prim

segunda metade dos stgnos zodiacais - enquadrando 0 e
real. As duas esferas, separadas pelo escudo central, apo

para a homologia cosmica, a correspondencia entre 0 al
baixo em cujo centro se encontra 0 homem renascentist

intermedtarto que estabelece e mantem 0 contacto entre o
mundos. Pelo seu lado material, liga-se ao mundo sensi

superior a todos os animais. Pela sua alma encontra-se liga
ernanacoes divinas, e constitui 0 elo mais baixo na cadei
anjos. Mas todo este sentido ad quire uma dirnensao mais
se se considerar que 0 homem em questao e urn rei, 0
sentante de todo urn povo. Assim, 0 escudo central, circun
venda sete castelos (montes /cidades), representara 0 hom
rei /nacao, vendo a sua simbologia alargada ao universal. A
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considerando
crever-se no
Associadas a
como esfera
enquadram-se

que sac sete os planetas conhecidos,
sagrado profetico ou no astrologico
divisa spera mundi, interpretada por
ou esperanca do mundo, as armas
claramente num texto de Dante:

pode
ptolo
A. M
manu

o Imperador ou monarca do mundo, imediatame
vincula ao principe do universe que e Deus. Para ente
verdade desta tese, lembremo-nos que so 0 homem, entr
os entes, detem. 0 meio das coisas corruptiveis e incorru
por isso foi ele justamente assimilado pelos filosoJos
zonte que esta. no meio dos dois hemisfetios [...J Se
homem eo meio entre os corruptiveis e incorruptiveis, co
o meioparticipa da natureza dos extremos, necessario
homem tenha uma e outra natureza. E como toda a n
esta ordenada a umfim ultimo, resulta que 0 homem exis
um duplo fim [...J Doisfins deu ao homem a tnefaoet Proo
a beatitude desta vida, que consiste no exercicio da
virtude e que se afigura pelo paraiso terrestre; e a beati
vida etema que consiste na fruicao da presence divina
ndo pode ascender a virtude se ndo e ajudada da luz
que se estende pelo paraiso celeste. 32
Nesta perspectiva,
Ana Maria Alves:

torna-se interessante

outra afirma

o escudo e. de resto, sujeito ao mesmo tratamen
santos em geral e, muito especialmente da virgem M
pintura da epoca: eo caso dosfrontispicios nQs. 8, II,
em que 0 escudo substitui a presence. da virgem numa
nia de coroccdo: afuncao dos anjos voadores que acomp
os anjos heraldicos pode intiiular-se coroacao do sant
do.33

Sabendo que os anjos se encontram delimitados po
colunas - as colunas de Hercules, ou as do testamen
Augusto, presentes tambem nas arm as de Carlos V, Franc
e Isabel I -, que a virgem e identificavel com Astreia, que
escudo entre duas esferas simboliza 0 proprio rei, sera p
afirmar que D. Manuel se pretendeu, tambern, como
Mundo, 0 Imperador Universal da profecia virgiliana. Par
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Saraiva, a adopcao da esfera annilar pelo rei constitui
processo de afirmacao enfatica do caracter ecumenico da m
quia portuguesa - a que chama consciencia epica -. 0 dlap
por que afinam os historiadores e cientistas:

Como Garcia da Horta. exclamam que se aprende ma
os portugueses num dia que com os romanos em cem an
os qramaiicos que apresentam 0 idioma portuques com
novo latim de destino ecumenico, que seroira de instrumen
unificacao religiosa do mundo. It melhor que ensinem
Guine que sejamos ensinados por Roma escreve Fem
Oliveira. as portugueses chegam a toda a parte despreg
bandeiras. tomando cidades. sujeitando reinos onde nu
vitorioso Alexandre nem 0 afamado Hercules puderam ch
Acharam novas estrelas, navegaram mares e dimas inc
tos, descobriram a tgnorancta dos geografos antigos. N
nacao na terra conhecida a ~ue tanto se deva com
portugueses. (Amador Arrais)".3

a espirito ecumenico sera uma forma de manifestacao
revivalismo do mito da Idade de Ouro, da renovacao impe
regresso do Rei do Mundo. que uma conjuntura historica e
cional alimentou e tornou possivel.

162

Helena Barbas

3.4 FUNDAMENTOS

DO SEBASTIANISMO

A euforia manuelina contem ja em si os germens
destruicao. As opini6es dividem-se quanto a gerencia de

terras conquistadas, e a politica seguida pelo rei e mais ou
discretamente criticada, como e visivel em Gil Vicente

Miranda e Darniao de G6is, par exemplo. Comecarn a diss
osfumos daindiacom D. .Joao III. Preocupado com a manu
daquele

territ6rio,

bem como com a ocupacao

sistem

colonizacao do Brasil, desenvolve uma politica de fortalec
do poder real: Ordena sua Alteza que em todos os papeis
de ser assinados por elle, ou por seus officiais em seu no
que se custumaua par N6s el. Rey, da ly por diante se nd
senao, Eu el. Rey - assim intitula Francisco de Andra
capitulo xxxxviii da sua cr6nica sobre este monarca,
descreve urn acto sintomatico de aspiracoes absolutistas.
determina

a extincao das ordens militares com a conse

passagem dos respectivos bens para a coroa, fundamentan
no apoio eclesiastico que pensa encontrar na Inquisic
medidas adoptadas levam ao abandono de Africa e a ins
da censura inquisitorial, cujas consequencias se conhec
demais. It neste reinado que vive Bandarra e, logo, sera a
que dedica as suas trovas.
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3.4.1 As Trovas do Bandarra

As trovas do sapateiro de Trancoso so vem a ser denom
de profecias no seculo XIX.A sua versao original perdeu -se
sobrevivido algumas variantes, mais ou menos correctas.

o caracter profetico das trovas e atestado pelo processo i
torial a que Bandarra tera sido submetido. Ilibado da ac
de judaismo, 0 sapateiro e intimado a nao ttiais escrever

Sagrada Escritura, nemjazer projecias. nem possuir outro
sagrados aletti do Flos Sanctorum e 0 Evangeliorum, sob p
castigo posteriof36. Ao sapateiro analfabeto e vedado 0 ace

livros profeticos do Antigo Testamento - em particular
Jeremias, Daniel e Esdras -, todos eles de caracter mess
e relacionados com 0 anuncio do fim dos tempos. A pre
profetica das trovas surge em todas as suas variantes
explicitamente seja pela sua divisao em sonhos e refer
oniricas. Nelas se en contra a previsao e anseio pelo regre

urn salvador, curiosamente num momento em que 0 trono
esta preeenchido. 0 sua preocupacao primeira, porern,
dra-se na tradicao trovadoresca e medieva da tematica de
social (propria do sirventes, ou da cantiga de escarnio e ma
por exemplo) e do desconcerto do mundo, ja presentes e
Soares Coelho, Pero Mafaldo, Martim Moxa, Airas Nu
Santiag037, e depois retomadas por Alvaro de Brito Pesta
Gil Vicente, entre outros. Para muitos, 0 texto insere-se no
da literatura popular oral (a verdadeira literatura para G
donde tera resultado a tese de que Bandarra e urn autor co

Sera, entao, 0 representante de uma corrente de opini
critica a faceta negativa - materialista - da politica im
que se apoia na derrocada das pracas de Africa, iniciada
queda de Santa Cruz do Cabo de Gue em 1545. Em
perdida Alcacer Ceguer. D. .Joao III morre sete anos
deixando como herdeiro 0 seu neto de tres anos de ida
Sebastiao. Sera a derrota deste rei em Alcacer-Qufbir que
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bui para que as Trovas do Bandarra adquiram a sua dim
'moderna'.
3.4.2 Alcacer-Quibtr

Desejado antes ainda de nascer como (mica garant
manutencao da nacionalidade, 0 principe das iaqtimas e ed
na ilusao do Imperio. Esta tendencia, acalentada tant
tutores quanto pela opiniao popular, reforca a queda natu
D. Sebastiac para 0 sonho messianico:

Mas apesar destas tendeticias inquietantes que D.
na tentou em vao combater, teimosamente 0 povo continu
querer ver nele apenas 0 simbolo da Idade de Ouro, que ju
ter vivido no auge do Imperio e que voltaria a conhecer, e
as manifestacoes inquietantes de doenca, irresponsabil
e prepotencia que auguravam mal do resultado da rruss
de facto lhe cabia. Por isso a bisonhice de seus po
inquietacao express a por alguns conselheiros e pelos ve
res de Lisboa; mostrando-lhe com evtdencia. que n
buscava triunfos, mas prectpicio. nao palmas, mas ru
que hia enterrar nos estereis areais de Africa a baro
Ceptro, e a Coroa portuguesa ndo tiveram no seu anim
influencia que as apostrofes desencantadas do Velho d
~~

De qualquer modo, a iniciativa de D. Sebastiao de ir f
guerra em Africa nao resulta de urn plano individual. Exist
faccao que apoia 0 projecto de levantamento de urn Im
abrangendo tambem todo 0 sul da Africa, que e defendido,

outros, por Diogo de Teive e Diogo do Couto. Por outro lad

A jomada de Africa de D. Sebastiao tem sido ta
interpretada como parte de um plano poliiico-estraieqico,
aspectos intemacionais, visando 0 controlo do Mediie
Ocideniai peia Cristandade [...J seria, no £undo, uma re
da politica de Afonso V, cem anos atnis.3

Arrisca-se ainda dizer que, alem disso, a ida a Africa d
penha 0 papel de viagem educativa, uma prova tradicio
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veneer pelos reis no inicio do seu reinado: D. Duarte, D.

V, D. .Joao II, todos eles vao lutar em Africa, e alguns antes
de terem herdeiros

a garantir a sucessao.

0 problema

coloca com D. Sebastiao eo de ele ter querido ultrapass
modelos que the sao impostos, ou que se tera auto-irnposto,
se pode inferir do epis6dio de abertura dos tumulos do
antecessores:

Voltando as costas ao presente, em que as coti
portuguesas se perdiam, procurou os seus modelos nos
gloriosos em que os seus antepassados ndo receavam
alguma e pareciam invenciveis. Atraiam-no particular
Afonso I, fundador do reino e vencedor de cinco reis
numa unica batalha, e Afonso III, que expulsara os
infieis de Portugal. Foi ao ponto de mandar abrir o
tumulos para poder contemplar os seus cadaoeres. Re
cerim6niaparaD. Joao II, que, como os inclitos principe
armado cavaleiro ap6s uma conquista africana, a de Ar
antiga mesquita. D. Sebastiao dedarou-o 0 seu rei, dep
lhe ter posto a espada na mao.40

D. Sebastiao procurara exceder a modelo no momenta
a ideia de Modelo comeca a deixar de existir. 0 rei parte

Alcacer na hora em que se comecam a fazer sentir as mud
de cosmovisao, das nocoes de espaco e tempo, despoletadas
Descobrimentos e agravadas pela nascente revolucao c
ca41, as quais implicam uma alteracao de valores com rep
soes a todos os niveis da vida humana: tanto no da relaca
o divino, quanta no das relacoes entre os homens. Mud

nocao de sagrado, movem-se as fronteiras deste face ao pr
e 0 sentido da religtosidade presente no mito tera de enc

alternativas a sua manifestacao. E 0 rei e avisado tan
capitaes e conselheiros, como ainda por Camoes, aberta

na fala do Velho do Restelo - segundo Luis de Oliveira e
o sentido geral do seu discurso e diafano: a rejeicao definit
qualquer projecto imperialista. E 0 cultivo da absteticao
caminho para 0 conhecimento,
como correctivo necessar
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ambi{:aO.42 -

e de modo mais obscuro no epis6dio de Act

Ilha dos Amores.
D. Sebastiao, apaixonado pela caca, identifica-se com
cipe tebano em busca da deus a - encara ainda a Astreia-J

Imperial sob a figura de Diana no momento em que esta se

a identificar com Venus. No en tanto , ja em Lourenco de C
Acteon, de ideal do Amante, se transfonnara em exemplo d
dirigente:

[ ... J a qual fobula, como declare: Eusebio, ndo que
outra coisa sencio que Acteon, sendo principe mui rico, p
gastar 0 seu tempo e a sua renda em cousas de honra e
quis antes despender tudo em caes e cacadores; por
doutrina e aviso nela.aos outros principes,fingiram que
o mataram e comeram.43

Ideia que, segundo Costa Ramalho, e retomada pelo epico

f. .. J no final do poema [Os Lusiadas, Luis de C

decide-se pela interpretarcio mais grave, aquela que co
a aten{:cio no destino de Acteon devorado pelos seus
imagem do soberano e dos criminosos aduladores d

erros.44
Na epopeia dedicada ao tncorrigivel cacador que era

basttao, 0 mito de Diana e Acteon e encenado na paradisiac
dos Amores preparada por Venus aos portugueses. Acteo

sencia 0 banho das ninfas e, embora a sua metamorfose
seja elidida, aparece seguidamente sob a figura de ve

versao tradicional do mito e subvertida pela insercao num
criado e dominado por Venus: urn novo conceito de am

sobrepoe ao do mito neoplat6nico alterando as suas relaco
mesmo modo, urn novo conceito de imperio se superpoe a
da virgem, englobando-o e generalizando-o. Assim, 0 parais
D. Sebasttac /Acteon persegue na casta Diana e agora dom
e ordenado pela sua rival, Venus. A transformacao operad
Camoes confinna 0 aviso ao rei para que nao stga urn p

imperial obsoleto, desligado do novo sentido do real e da h
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naseentes. A voz do epico junta-se a de outros, eomo refer
1617, Miguel Leitao de Andrada, urn dos sobreviventes do de
de Alcacer:

Pois aconseihai-o, e dissuadir este Rei? nisso se fez
quanta foi possivel; sem se tirar outro fructo, que 0 qu
contei tirara 0 Duque de Aveiro, e outros. E antes dajom
teve mil avisos de todos, que podiao aconselhar, principal
del-Rei Philippe II de Castela seu tio irmdo de sua mdL
sabendo sua determinacao, procurou umas vistas que tev
elle em nossa Senhora de Guadalupe, a modo de roma
Jim de Dezembro de 1576 tudo a Jim de 0 dissuadir
jomada, e trabalhando nisso muito (que devia ser de c
sendo seu sobrinho sem outros intentos) e nada aprovei
te do mesmo ceo com hum cometa espantoso caudato, e
comprido, efogoso, que durou corenta dias, e appareceu
Novembro de 1577, pera a parte de Belem, onde se enter
Reis de Portugal (por onde, e ser de noite, foi este mui i
augurio pera este Rei, e todo 0 reino) que pudera me
algum receio. Deixo outros mil adviriimentos da Rainha
Caterina sua avo, e do Cardeal DomHenrique seu tio, e de
grandes, e pequenos. E a todos que nisso se metido tromb
e faziafocinho,
e dava em tudo dissabores. 0 que ven
homens, e que ndo havia remedio, lhe vierdo alguns a ap
sua determinacao, indevidamente, pelo adularem a
montarem elles.45
Andrada transereve

ainda uma das eartas que D. Seba

tera reeebido do Maluco, onde este ridieulariza as suas aspir
imperiais:

Dizem que trazes bandeira de Imperador do meu Re
Marrocos, e que vens com corea pera te coroares, ndo sei
te engana?
Ora mais quero tua amizade, e tua oizinhanca, que a
perro, vejamo-nos tu, e eu irmdmente, onde mais seguro
res, e entrega-me tua bandeira, que eu te jico pola lei qu
que por minha mdo a ponha nos pomos mais altos dos
que as torres da minha cidade de Marrocos tem, ate conf
te por esse Imperador que tu desejas ser. Tudo farei por es
- ...46
t ua per diLr;ao
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Analisando 0 conhecido retrato do rei pintado por Cr
de Morais, em 1571, e destinado ao Papa Pio V, Fernando A
Baptista Pereira conc1ui:

o monarca, surge, assim, representado como 0 instr
guerreiro - 0 cavaleiro - da vingan9a divina a dois n
o espiritual, representado pelo proprio rei, e 0 temporal
sentado pelo Galgo, duplo do Reino - visando a reqen
de uma Cristandade e de um Mundo dilacerados e deca
- realidade que 0 Rei parece olhar com desdem -, a
impunha 0 regresso a um estado de pureza primordial so
de perdicao inexonivel. As sugestOes de tacos de amor,
e cabos no desenho da armadura nc'iofazem mais
sublinhar, alegoricamente, esse desejo de uma missc'i
cendente, purifi.cadora e regeneradora, jruto de uma
dupla Rei! Reina com 0 Absoluto. 47

Aspirando a pureza primordial, acompanhado do galg
tesco - que poderia tambem ser urn dos mas tins de Di
D. Sebastiao retrata-se como 0 novo imperador da p
virgiliana. Por tudo, e tendo ainda em conta a cr6nica
Amador Rebelo,48 0 comportamento de D. Sebastiao em A

-Quibir s6 tera duas leituras possiveis: ou 0 rei nao tern d
sobre 0 exito da empresa, e, nesta hip6tese, todo 0 est
exibictonismo com que 0 exercito se aparelha, mais pr6pri
urn regresso glorioso do que para uma partida de guerra, p
inferir que D. Sebastiao tera buscado encenar 0 ritual do re
do Rei do Mundo; ou 0 rei se oferece, num martirio refun
como Acteon/vitima-expiat6ria
de e ao Imperio/Diana. Em
quer dos casos, 0 rei adere ainda a urn ideal pre-renascen
no momento em que este deixa de fazer sentido. Nestas
coes, e duplamente

urn dissidente:

[ ••• J a ctiacao dafigura do dissidente tem um significa
ultrapassa 0 valor da afirmacao individual, e antes 0 r
cimento da inadequacao do esquema ao sujeito a
des tina, a constnmcdo da existencia de uma linha de
com a realidade evidente ou mesmo possivel, a constaia
que todo 0 edificio. estruturado no sentido de reso
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problemas humanos, nao pass a afinal de uma utopia,
inatingivel porque inexistente.
Nesta medida, 0 Sebastianismo e uma utopia, a pro
{:ao de um estado impossivel porque vivia de um rei tiio
ruuio como ele proprio. Em termos tecnicos, D. Sebas
dissidente do sebastianismo, e 0 sujeiio que ndo tem a
{:aopossivel ao esquema em que 0 quiseram integrar. 0
sebastianistas e uma ctiacao totalmente desligada da
de do ptincipe ~ue destruiu 0 seu reino na aventura lo
Alcacer-Quibir.4

Tanto D. Sebastiao como 0 sebastianismo serao port
de estruturas mentais arc aizantes, ou pelo menos desf
relativamente ao tempo em que se inserem, manifestando
clara inadequacao ao presente do ser.

3.4.30 Padre Ant6nio Vieira

It 0 Padre Antonio Vieira quem vem dar novo impulso

imperial portuguesa com a sintese que elabora das a
tradicoes, centrada na leitura dos livros de Jeremias e, pri
mente, Daniel (II,31-45):

Da mesma maneira a duracao da estatua dos impet
composta de diferentes idades. A sua primeira idade,
tempo dos Assirios, joi a idade de ouro, a segunda,
tempo dos Persas,joi a idade de prata, a terceira, que e
dos Gregos, joi a idade de bronze, a quarta, que e 0 p
imperio dos Romanos,joi a idade dejerro, a quinta, qu
mesmo tempo dos mesmos Romanos, e a idade de jerro
E basta que nesta ultima idade, como decrepiia, d
estatua ou daqueles reinos se hqja de levantar 0 Quinto
que, com toda a verdade e toda a propriedade, se v
have-lo Deus de levantar nos dias daqueles Reinos, [...
que 0 Imperio que promete Daniel ndo e imperio ja pa
sendo que ainda esta por vir. 50
Recorre ainda aos textos sibilinos51 e
para concluir que:

a

ecloga virgil
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[ ... J 0 imperio de Cristo e juniamenie espirituai e tem
e que, segundo estas duas jurisdicoes, ambas suprem
compoe a coroa de Cristo, Sacerdote Supremo, e outra co
universal Senhor e Legislador in temporabilus, segundo
se chama propriamente Supremo Rei. 53

Esta sua posicao e posterior a morte de D. .Joao IV,
tera side este rei 0 primeiro destinatario da sua promes
reconstrucao imperial.
Em pleno seculo XVII, em plena revolucao cientifica,
Galileu, Bacon e Descartes, Vieira raciocina ainda por ho
gtas e correspondencias:

o tempo, como 0 mundo, tem dois hemisfertos: um s
e visivel, que e 0 do pass ado, outro inferior e invisivel,
dofuturo. No meio de um e outro tiemisfetio ficam os hor
do tempo, que sdo estes instantes do presente que imos
do, onde 0 pass ado se termina e 0 futuro comecu. Desd
ponto toma 0 priticipio a nossa Histotia, a qual nos ira.
brindo as novas reqioes e os novos habitadores deste se
hemisjeria do tempo, que sao os antipodas do passado.
coisas grandes e raras haoera que ver neste novo descob
to/54

Embora condene as artes divinatorias, e a partir dos m
principios, e de uma concepcao magica do mundo, que e
a sua teoria. Para alem da correspondencia entre 0 alto e 0
(presente na Tabua de Esmeralda, e adoptada pelas formu
neoplatonicas de Ficino e Pico della Mirandola), usa tambe
processo que se podera classificar de cabalistico, ja que
acesso ao conhecimento decorre da manipulacao dos tex
tern como intencao encontrar os seus sentidos ocultos. Se
uma homologia cosmica, e se 0 homem consegue desco
relacao secreta com 0 universe sensivel (aqui, nao mais 0 e
mas urn tempo analogo a ele), ser-Ihe-a possivel agir s
pneuma universal e captar as presencas e acontecimentos
conhecidos existentes no limiar dos dois mundos. E
posicao de Vieira que nada deixa a dever ados
mag
Renascimento.
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Todavta, a sua preocupacao

com a imperio da pedra, ba

embora na reltgiao crista, tem subjacente

uma Intencao un

dora pelo acordo universal face a um ideal comum:

E que em todos os homens e nacoes do Mundo hou
geralmente 0 mesmo consentimento comum, eo mesmo d
e a mesma expeciacao acerca do Reino e Monarquia uni
de Cristo sobre todos eles.55

que aponta para uma nova formulacao do estado adamico
ser elaborada secularmente par Rousseau, e ligada ao m
bom selvagem -

resultante

do contacto com as indios do

nhao.
Com esta sua perspectiva,

entre arcaizante

Padre Antonio Vieira a grande responsavel
Trovas do Sapateiro

de Trancoso,

e inovadora

pela reabilitacao

texto que segue e usa

criticar:

[ ... J porque sendo, sendo 0 intento e 0 ass unto ou te
Bandarra predizer os sucessos futuros de Portugal dep
sua restauracao, como se tem oisio, foi ptincipio muito
niente a ordem dos mesmos sucessos comecor naquela
(que e a primeira) pela sujei{:dodo mesmo Reine a Cas
pela entrada dos reis Castelhanos em Portugal. E se 0
deiro profeta e 0 primeiro autor desta profecia ndo e Ban
sendo Santo Isidoro, tanto melhor, por~ue temos mais q
cado autor e mais autorizado profeta. 5
Daqui resulta uma transferencia

temporal que afecta

sonalidade do Encoberto e, em principio, deveria apagar a
de D. Sebastiao.

Porem, com a sua passagem

da espe

messianica:

para a pessoa do novo rei, D. Joao N, ou ainda p
seus sucessores, D. Afonso e D. Pedro, estabelece-se uma
forma de sebastianistno em que a figura do rei, mor
Alccicer-Quibir, se encontra transposta para 0 'rei-libertad

Esta nova funcao do Encoberto escondera em si a ide
redencao a ser operada pelo Imperador Universal quando d
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retorno, alargando a esperanca messiantca de Portugal
verso.
Em sintese, verifica-se que 0 Sebastianismo se funda
mito obsoleto enquanto continuacao de urn ideal pre-rena
tista. Todavia, eo desejo de recuperacao desse ideal que,
as metamorfoses operadas pelo tempo, acaba por marcar
propria reformulacao. Para alguns, passa a ser considerado
urn fenomeno de supersticao colectiva, urn mito popular a
tado por especulacoes irracionais, como as Trovas de G
Eanes Bandarra, que chegam a empolgar homens cultos
Padre Antonio Vieira e, mais recentemente, Fernando P
Para outros, trata-se de uma (ou a) verdadeira religtao, a b
filosofia portuguesa, a razao de ser de urn povo que traz e
germ ens de uma grandeza universal e universalizante, g
estes que darao flor logo que se cumpram os tempos e che
o(s) chefe(s) verdadeiro(s) que se espera(m).
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3.5 As PROFECIAS DO BANDARRA DE ALMEIDA GARRET

Qualquer que seja
D. Sebastian

0 ponto

e considerado

de vista que se adopte face ao
0

responsavel

pelo inicio de

epoca de trevas fortemente critic ad a pelos Regenerador
especialmente por Almeida Garrett, que atribui ao fana
d'el-rei a perda da independencia nacional. Porem, Garre
seu tempo preparam-se

para assistir

a urn renasciment

imperio, ja sob novas formas, e testemunhar 0 progresso li
que, a sua maneira, nao deixam de se inscrever numa
formulacao do velho mito.

3.2.1 0 Imperio Liberal

Ligado a urn novo conceito de real, sujeito a urn individ
mo nascente,

0

mito do Regresso da Idade de Oura nao se d

da ideia de urn imperio geograftco unido a urn povo e a figu
urn rei, e nesta perspectiva poder-se-ao incluir as campa

napole6nicas. Porern, a sua outra vertente espiritual dessa
za-se (pelo menos parcialmente), estendendo-se ao univ

generalizando-se a todos os homens, dando lugar a social
ut6picos mas possiveis:
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Na ptimeira. [a utopia impossivel}, construimos
impossiveis, na segunda, aconselhamo-nos com 0 me
obras, com 0 arquitecto e com 0 pedreiro e cornec
construir uma casa que resolva as nossas necessidades
ciais ate onde uma casa feiia de pedra e argamass
resolve-las.58
Tornado incompativel

com

0

exercicio do poder pol

regresso da Idade de Ouro ad quire caracteristicas

individ

programa de vida, torna-se uma esperanca humanista,
ou, segundo Laplantine, uma reiiqiao

polWca.59

u

Sempre a

das a justica, a paz e ao amor, as utopias interioriz
passando a pstcologicas (Goethe) e pedagogicas (Roussea
exteriorizam-se nas experiencias de comunismo econ6
social. Associa-se a Idade de Ouro ao progresso do

humane no sentido do conhecimento, e exalta-se a educac
se devera estender a todos os individuos COmomeio para
uma verdadeira universalidade, a igualdade fraternal:

Este e um seculo democraiico: tudo 0 que se fizer h
pelo povo e com 0 povo ... ou ndo se faz. as principes d
de ser, nem podem ser, Augustos. as poetas jizeram-s
daos, tomaram parte na cousa publica como sua; qu
como Euripedes e Sofocles, solicitar na praca os s
populares, ndo como Horacia e Virgilio, cortejar no
simpatias de reais coracoes. As cortes deixaram de te
nas; os Medicis, Leiio X. D. Manuel, Luis XIV ja n
possiveis; ndo tinhamlavores que dar nem tesouros q
ao poeta e ao artista.6
E ainda:

[ ... j 0 poeta e tambetti cidadao; e os talentos e
inuieis, ou porventura prejudiciais, seriam ao bem do es
a seu melhoramento e cultura ndo contrtbuissem/"

Procura-se uma nova estrutura que permita a tgualda
apenas a nivel intelectual mas tambem no campo pratic
resolucao das injusticas e problemas sociais. Ensaiam-se,
expertencias

concretas que procuram realizar

0

paraiso p
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na terra. Neste ultimo caso encaixam as revolucoes fran
americana:

Onde a realeza legitimafaz parte integrante da co
9ao. nao tia medo que os dous elementos naturais da s
de. a democracia e a arisiocracia, rompam 0 equilibrio
as tem 0 ceptro, fiet, que deve set, da balanca do Estad
tia. temor de que 0 ambicioso demagogo fatigue 0 po
disturbios e excessos para 0 colher exausto e 0 a9aima
com a mordaca da tirania. Deem-the 0 nome que qu
chamem-lhe rei ou imperador, cesar ou czar. se as l
estabelecerem uma realeza moderada e paternal para
as paixoes ambiciosas dos cidadaos -. a realeza ilegi
reooiucao, a tirania vira sem leis. e as destruira. Deste
se liora (quando livra) a oligarquia oristocratica e a negr
do Leiio de S. Marcos. Equal dos jl.agelos sera 0 pior?
o rei profeta saberia escolher. Ha. um grande. mas s
documento contra esta douirina, no Novo Mundo. Mas d
mui pouco tempo; e exemplos em politico. precis am de
para convencerem.62

Em 1830. data deste parecer de Garrett. 0 ideal repub
esta-lhe distante e e sentido mais como ameaca do que prtv
.Justiftca-se. ainda, a pretensao ao imperio.
It ap6s a revolucao liberal que os portugueses se viram
c1aramente para 0 explorar sistematico dos territ6rios afri
Em 1831 iniciaram-se as grandes expedicoes que abandona

zonas costeiras para se arriscarem pelo interior. principian
tentativas de travessia entre Angola e Mocambique. Os por
ses -

a

semelhanca

de franceses

e ingleses

-

come

preocupar-se mais com as suas possessoes ultramarinas.
manutencao e alargamento das zonas existentes. desenvol
mesmo actividade guerreira de modo a permitir que sejam
padas com continuidade: campanhas para manter a p
obediencia a bandeira portuguesa. Colonizar e entendido
civilizar e. logo. educar.
A Constttutcao de 1822. fruto liberal. definia 0 estado
a uniao

de todos os portugueses

de ambos

os hemis
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compreendendo

Portugal prapriamente

o Brasil e as possessoes

africanas.

dito, as Ilhas Adjace

Esta definicao repete-se

constituicoes segutntes e, exceptuando

0

Brasil, manteve-

ha bem pouco tempo. Segundo Oliveira Marques:

Unica na historia Constitucional das potencias colon
ras europeias, a deftnicao de 1822 ligava indissoluvelm
Portugal aos seus terriiorios uliramaririos, visto que a
era considerada como una e indioisioei. 63
E acrescentar-se-ia,

da urn estatuto de Igualdade frater

todos os povos e racas que a compoern. Afirma ainda
historiador

que tal principio exerce urn forte impacto politi

mentalidade

e se arrisca a revestir urn caracter sagrado e

tente a alteracoes como

0

da propria religicw.64

3.5.20 Mito Imperial em Almeida Garrett

It nesta nova perspectiva que se encaixa a escrita garrett

A ideia imperial. a utopia da Idade de Ouro, podera ser con
rada como urn tern a pr6ximo do obsessivo na sua obra,
momentos, em 1827, quase deixa acreditar que espera

0

reg

do Rei do Mundo nos seus novos moldes:

Finalmente podemos dar largas forgadas a aqradau
peran9a de ver ainda no solo pottuques 0 mais amado de
os reis, 0 Sr. D. Pedro W. Desetnbaracado eie daquela
[entre 0 Brasil e a republica de Buenos Aires], ha-de atend
necessidades
do seu povo que reclama imperiosamente
presence: para consolidar a Carta, que foi obra esponianea
e cuja consolidacao tambetti so obra sua pode ser.
Quantas esperuncas de outros qeneros murcharam e
relaram com esta grande nova! Quantos projectos frustra
Quantos rostos desmaiaram,
quantos coracoes sincopa
Nao foi 0 meu decerto, nem 0 de nenhum bom f:0rtugues.
Oh! se Ei-Re: viesse! Oh! se Ei-Rei oiessel 5
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Garrett recupera 0 mito - ou os mitos -, mas aprese
reformulados por interferencia do real, tendendo ao positi
Porem, a sua posicao nao e estavel, atravessando estadi
se detectam exemplannente em tres das suas obras lite
Urn Auto de Gil Vicente (1838), Frei Luis de Sousa, (184
Profecias do Bandarra (1845). Urn percurso disf6rico em
tragtcornedta da lugar a tragedia para ser substituida pe
culo da comedia.
Em Urn Auto de Gil Vicente encontra-se 0 desejo c
regresso ou recuperacao de urn momento modelar e arque
traduzido a nivel material pela instauracao de urn impe
se pretende universal, mas com caracteristicas especifica
adequam ao seu tempo. Renascimento e Regeneracao
mam-se no pressentimento de uma epoca civilizacional a
Garrett, escudando-se em Gil Vicente, buscara a conftr
ou a garantia, de que, no seu presente, embora sob conj
diversa, se repita 0 do tempo vicentino. 0 autor recorre as
de Jupiter, uma peca em que a mudanca de cosmovisao
centista se apresenta ainda hesitante, oscilando entre 0 s
e 0 profano, 0 elevado e 0 grotesco. Esta oscilacao - ja
dicotomia clara - e recuperada por Garrett e usada na re
lacao do mito de Diana e Acteon sob 0 qual se esconde
imperial. A ideia e exibida na personagem de D. Manuel,
a comparacoes maliciosas (LeaoX e Augusto) que introduz
elemento de disforia, agravado pela exaltacao deD. .Joao I
modelo. A postcao do rei ideal do renascimento e, entao, s
da, e a ele segue-se a do homem/poeta ideal, Bernardim R
Bernardim desaparece nas aguas do rio, devorado pela m
do tempo. Surge, assim, como alegoria da busca de urn s
para a vida, posto em causa pela alteracao de concep
capacidades humanas. A sua morte, que parodia duplam
morte de Acteon - cacador e principe - junto com a de
- a Diana que regressa as suas origens - atesta que 0 i
romano, a Idade de Ouro, nao e mais recuperavel sob os

178

Helena Barbas

que apresentava.
0 mito perde idealidade, tornando-se
positivo e adquirindo a categoria de possivel, humaniza

figura de Paula Vicente/Venus.
Mas esta seguranca sobre 0 retorno aureo vai sendo p

sivamente abalada. A personagern de Bernardim, que e t
duplo cultural de Gil Vicente, aproxima-se dos protagonis
Caiao e de

Camoes, todas elas entidades que, por inadeq

desaparecem inofensivamente. Como seus herdeiros, en
-se 0 espectro destrutor que e 0 Romeiro em Frei Luis de

ou 0 seu rival e duplo, Manuel de Sousa Coutinho, que tgu
te se retiram do mundo.
o Marques (em A Sobrinha do Marques), de seu nome

Sebastiao, proporciona uma outra variante sobre 0 mesmo
uma ultima esperanca que, em aparencia, e definitiva
anulada pela caricatura em Tome e (urn outro) Sebastiao,
em As Projecias do Bandarra. Por sua vez, Paula Vic

Venua/Provtdencia,
enclausura-se enquanto Madalena d
nha, e morre sob a figura de Maria para renascer na perso
de Ana da Troixa, a contrabandista.

3.5.3 A Cotnedia Sebastianista

A mtrtga de As Projecias do Bandarra, uma comedia e
actos, constroi-se claramente em torno do mito sebastico

a definicao aristoteltca: A co media e. como dis
imiiaciio de homens injeriores; ndo todavia quanto a toda a
de oicios, mas so quanta aqueia parte do torpe que e 0

siderando

iPoetica; 1449,a.32), pode-se afirmar que 0 texto foge ao
"puro" pela presenca de uma fabula que nao termina, e

rencia de elementos proprios do teatro mais recente
vicentino, seja oitocentista. No entanto, a escolha deste
(que e uma tomada de posicao critical para tratar seme

tern a leva a que este drama se inscreva na tradicao da c
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classica. Pelo seu titulo, invoca uma actividade sagrada,

fetica: a accao desenvolve-se em tomo de urn rnito; embo

a sua forma mais vulgar - a embriaguez baquica - esta pr
o lade dionisiaco. Encontram-se,

assim, parodiados,

os c

nentes proprios do estilo elevado da tragedia:

A Comedic; na sua par6dia da traqedia. elabora i
completas seguindo 0 padrao da iraqedia. e a sua l
transferida para pecas c6micas sobre a vida de todos o
para pecas com um enquadramento nao mitol6gico, tr
mando assim a traqedia em comedia de costumes. Po
Cotnedia Antiqa ndo tinha intrigas devidamente construi
verdadeiro sentido da palaura. 0 interesse pela vida
injluenciou 0 desenvolvimento de um tipo particular de co
onde se abordavam um numero plausivel de incidentes
dianos, como relacoes amorosas oujogos de confidencia
baseava num grupo de personagens tipo - a peca qu
caminho a Comedic: Nova de Menandro.66

Garrett procura sintetizar os processos proprios as di

formulacoes do genero, aproximando-se do momento de vi
da Antiga para a Nova Cornedia. Curiosamente, sera 0 te
embriaguez,

associado a simbologia do vinho, que Ira ser

metafora ao desenvolvimento do proprio mito.
A cornedia tern como personagens principais Tome Cr
o sapateiro-remendao e beberrao - que canta trovas profe

do 0 regresso de urn Encoberto -, secretamente casado co
da Troixa, que e contrabandista; Pantaleao de Sa, proprieta
urn manuscrito

secreto das Trovas do Bandarra,

0

fidalgo

carlo que consome todo 0 opio da sua botica, pai da bela e
Catarina e tio de Sebastiao, 0 pretendente de sua filha.
personagens

secundarias

surgem Lazaro,

0

ajudante do b

rio, e Procopio, 0 tabeliao.
Resumindo, Pantaleao usa 0 vinho para seduzir Tome
lhe cante as Trovas e, convencido de que este e urn ava
Bandarra, convida-o para urn jantar prometendo-lhe a m
sua filha, deixando-o muito hesitante

quanto a sua verd
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identidade. Ana alimenta a lubia de Pantaleao semeando
do regresso do Encoberto, funcionando, simultaneamente,
principio de real face a Tome, e adjuvante relativamen
casamento de Catarina e Sebastiao. 0 segundo acto corres

ao final do banquete que decorreu sob a egide do retrato
D. Sebastiao (recordando a presenca avuncular em Frei
Sousa). Frente ao retrato, 0 boticarto encena 0 regre

Encoberto/Tome,
enquanto da sua parte de tras sai Se
mascarado de rei, a armadura com a viseira descaida, e
casar com Catarina.
A semelhanca do que acontece em outros dramas do
a aparente unidade de aC9aO escamoteia uma pluralida
conflitos. Neste caso especiftco, nos dois actos da cornedia
volve-se uma aC9aOcomposta por tres zonas de intriga: a
pal. elaborada em tomo do mito sebastianista e que. po
divide numa linha de caracter historico-politico e outra de

ter profetlco-religioso: uma outra, decorrente da primeira,
a ela se associa de caracter amoroso, tambem subdivisiv
duas linhas diversas (embora entretecidas) representadas.
pecttvamente, pelos casamentos ocultos de Ana/Tome e

na/Sebasttao:
e uma terceira, de caracter teatral, centra
ftgura de Ana da Troixa e seus adjuvantes (Lazaro e Tom
possui como caracteristica mais peculiar 0 jogo com uma

rada e falsa ausencia de desfecho, alem da tnsistenc
envolver 0 espectador no acto de representacao.
Logo que entra em cena, acusando a ressaca da v
conseguida a custa do vinho do Porto fomecido por Pr
Tome comenta as varias castas e da vivas ao Encoberto:

- Hum, que prequical ... New. que 0 vinhito era do
de boa idade!... e entao de mojo! Puhuhuf! Sobe-tne a
Jerros velhos. Ferros velhos! mas sempre sac doutros
velhos mais finos. 0 que a gente traz do Manoel Zoin
Pilho - e mais sac aimazens de conscienciall ...]Mas, d
sac outros Jerros velhos as que a gente de la. traz e qu
na boca ao outro dia: mais saburra na lingua ... (Masca)
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mesmo dizer - que ja. digo, sei da coisa quero mesmo
outra casta de saburra, assim grossa, entrapada, carras
isto hoje ... (Mascando com gosto) isto hoje qu'eu sinto n
ainda sabe bem, home! Forte pinga! E como eu a chuc
mais que ha-de vir! viva 0 Encoberto e santa paz coa sua
Qual alma nem meia alma? Too asno sou eu que creia
{...]

Alma! ... Nem alma nem esprito. S6 se for 0 esprito
vinhote que ainda por aqui me anda a alma dele a pedir
pelas qoelas. Alma 0 Encoberto! Nao na tem,juro eu. N
alma, e corpo vivo e sdo ... Nao, que e assim que ele me re

Em primeiro lugar, 0 Encoberto e comparado ao vinho, e
transforma-se, por urn lado, numa especie de embriaguez/d
aristocratic a - associando-se ao opio que 0 cora logo
Procopio de consumir. Por outro lado, e sendo 0 Porto d
casta superior (e nobre), alem de born motivo para que Tom
as suas Trovas, leva a que 0 vinho se apresente como simb
estatuto social (a semelhanca do que acontece em Peq
Burgueses de Carlos de Oliveira). Em segundo lugar, Ianc
duvida sobre 0 Encoberto: se tern corpo vivo e siio e porqu
morreu, e se nao morreu, se nao tern alma nem espirito, e p
nao e humano. Equiparado ao vinho/casta
e sendo co
termo Encoberto parece referir-se a uma classe ou estado
e nao a urn ser particular. Assim, 0 objecto definido pela
nagem Tome com esse vocabulo e outro e diferente do conc
pelo sebastianista 'tradicional' que e Pantaleao. Neste mom
o stgniftcante Encoberto possut ja dois significados diferen
urn Encoberto / corpo e urn Encoberto / alma - e e a partir
disparidade, sempre associada ao vinho - para Garrett 0
primeiro qenero de cultura e exportm;do68 -,
que se cons
duplo sentido que atravessa todo 0 texto.
3.5.4 A Embriaguez

Sebastica

Sera entao a partir de uma perspectiva soctologtca, e co
rando a relacao que as personagens mantem com 0 vinho enq

182

Helena Barbas

processo de aceder ao extase (ou tniciacaol - que s
descortinar a perspectiva garrettiana sobre 0 sebastianism

A relacao entre 0 pensamento colectivo e as grand
iiiettuias, filos6ficas, teol6gicas, eic.,
nao numa identidade de conieudo. mas numa coerenc
profunda e numa homologia de estruturas que se pode
por conieudos imaqinarios extremamente diferentes do
do real do conhecimento colectivo.69
coes individuais

Embora esta tese seja bastante posterior, e talvez Garr

a sua preocupacao social tivesse mais em vista 0 recupe
estrategia vicentina, 0 facto e que a sua posicao obnga
leitura deste tipo, exigida por alguns dos seus prefacios
por exemplo, a A Sobrinha do Marques:

Assim, tirado 0 Marques de Pombal - tipo de si m
que somente por si podia ser representado - todos o
personagens sdo tipicos; e cada um deles figura,
individuo que existisse, mas uma dasse de que
sentante. [... J Dei-Ihe dois caixeiros ao Manuel Simoes,
Norte, ~UiTO do Sul do reino, porque, alem. de ser esta a
material dosfactos e dos costumes, a verdade topoqrafic
assim dizer, do bairro comercial de Lisboa - tam
caracterizam assim melhor as tendencias e instintos,
daras como hoje, mas ja entdo oisioeis, das duas pr
dioisoes do povo portuques.
Se olquetti queria ver outra coisa numa comedic: d
do Marques de Pombal, esse alquerti perdoe-me a sua au
e tolo; e tanto sabe 0 que e 0 Portugal em que vive, com
em que viveu seu pai e avo.70

Garrett preocupa-se conscientemente com a verdade
politica do seu tempo, com as suas tendencias, proc
retrata-las nas suas obras, mas a sua intencionalidade nao

a presenca de elementos simbolicos que a ultrapassam.
As personagens apresentam-se, entao, evidentemente,
representantes de classes sociais. Tome e Ana, os conjuges

ftguracoes da camada popular; Pantaleao e Catarina com
gem de uma classe media burguesa vacilante, incerta a

Mito Imperial e Sebastianismo

presente, com terrores e saudades do passado ... 71 e com

soes aristocrattcas: Sebastiao, assemelhando-se
a D. Lu
be-se como urn aristocrata decaido e. em simultaneo,
nova geracao liberal. Mas estas aparencias complexificam-s

a multipltcacao de mformacoes e funcoes.
Tome. sapateiro, beberrao e cantador de pecados. esc
sua bastardia e 0 seu oportunismo. despertando a curiosi
interesse dos burgueses - Procopio, Pantaleao. It uma en
marginal pela sua origem. pelo seu comportamento e ta

pela sua profissao - ja nao con tan do com as associacoes
sas induzidas pelo seu nome. 0 oficio de sapateiro, a serne
do de curtidor e magarefe, e porque lidam com a pele e ca

animais sacrificados. e considerado como urn mal necessa
antiguidade
egipcia e romana. Porern, 0 apelido de T
Crispim, irmao de Crtspiniano. os gerneos romanos qu
envangelizar a Galia sobrevivendo como sapateiros. tend
martirizados pelo embaixador de Diocleciano. A conotacao

tiva introduzida pela tradicao crista acrescenta-se
a Ien
origem divina do oficio: tera sido Deus quem ensinou

curtir as peles para preparar 0 calcado ap6s a expuls
Paraiso. Tome e assim urn representante do homem caido
tal. a sua dimensao ultrapassa a de simbolo do povo por
- urn degradado lusiada, filho de Baco, ou prot6tipo do Z
nho. 0 seu oficio fornece ainda outras tndicacoes, nomeadam
a de estar ligado a uma tradicao corporativa: os seus grem
os primeiros a ser formados. introduzindo 0 voto corporati

seu regtmento, em Lisboa, data de 1572. Assim, 0 passa
que acusa Tome esta associado a uma forma de organ
social. util e produtiva no seu tempo. que proporciono
esplendor que a sua classe nao mais conseguiu alcancar,
desejo medievalizante correspondera
a uma inadequac
presente e a uma incapacidade - por des conhecimento reestruturar
face ao tempo que vive, de se preparar pa
futuro

melhor.

0 seu interesse

por esse futuro

e pura
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material e comercial, dai que se justifique 0 seu oportunismo
sua vez, a perda de identidade representara a perda da noc
suas capacidades, da sua dimensao face a urn novo real. A
tada por Pantaleao, a sua 'mania das grandezas' - e 0 asp
mao de Catarina - e sintoma de distancia face ao real que
a pretender subir acima das suas possibilidades ('subir aci

bota'] sem esforco pessoal. Perde, entao, a iniciativa, sujeit
-se ao desejo de outros, por facilidade e comodismo, ou ta
por ignorancta. A esta faceta popular, ou popularizante, G
opoe Ana da Troixa. Tambem marginal - e contrabandista

'metade' de Tome demarca-se pelo seu espirito de inicia
capacidade de empreendimento na orientacao do seu des
dos outros (em que se inclui Tome). 0 seu desejo de possuir

loja e diverso, na sua essencia, do do marido. A loja qu
pretente, uma capelista, esta virada para 0 presente na m
em que corresponde a satisfacao de uma necessidade criad

nova burguesia, dando uma dimensao progresststa as
aspiracoes. Ambas estas personagens se caracterizam pe
desinteresse por ideais politicos, tomando partido pela facc
no momento mais propicia lhes pareca, que melhor lhes p
alcancarem os seus designios particulares (Ana e Tome c
ram indistintamente com Pantaleao e Sebastiao].
Tambem as ftguracoes de Pantaleao e Catarina na
simples. Pantaleao, pelo seu nome, associa-se ao padroe
Porto. Diz a lenda que, em fins de 1453, aportou ao Douro

embarcacao vinda do Mediterraneo oriental que tera fun
em Miragaia. Tripulada por armenios fugidos a Maome II q
da queda de Constantinopla, este navio traz as reliquias
Pantaleao, depositadas na Igreja de S. Pedro em Miragaia
santo tera side urn medico natural de Nicomedia convertid
Hermolau devido a uma ressurreicao que, involuntariam
opera numa menina mordida por uma serpente. Tendo
acusado por cristae ao Imperador Maximiniano, e martiri
S. Pantaleao, cuja viagem e identic a a de S. Tiago (de Compo
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e de S. Vicente, substitui-se a este ultimo - que ja suced
Virgem como padroeiro do Porto. As suas reliquias, conserv
numa area de prata que D. Manuel manda construir em ob
cia a vontade de D. .Joao II, sao roubadas, e a area vendid
Londres em 1842. A personagem de Pantaleao partilha, as
actualidade de urn problema que radica na antiguidade (c
ruzacao) e simultaneamente marca 0 final da Idade Media (
de Constantinopla). associado ao Imperio nacional do Re
mento (D. Manuel e D. .Joao II). com as suas conotacoes f
doras: de uma religiao, de uma era, de uma cidade, d
imperio. A grandeza de corrente do seu nome, Garrett o
ridiculo do seu presente e actuacao: urn boticario provincia
porque de origem portuense e vivendo em Lisboa - com p
soes aristocrattcas,
conservador:

[ ... J quer defender 0 que ganhou e a monarquia com
ganhou - e cuias Jormas lho ttianietti - um dos novos c
dores que lhe surgiram, e com que ndo contava em sua
lhosa cegueira de parvenu.
Ha-de-the custar: ndo tem no solo, ndo tem nas cr
ndo tem no material nem no moral do Pais forca nenhum
se pareca com a que tinham os seus antigos cotitrario
tantos anos combateu, que hoje quer em vao fazer seus a
seus pares.
Podiam ter criado outra ordem de coisas, podiam
organizado ... Talvez! ndo sei. Mas sei que 0 ndo fizeram;
tudo 0 que nesse sentido tentaramJoi absurdo,foi inconse
te, e 0 que mais importa aqui, agora, porque e da provin
arte ridiculo.72

o passadismo de Pantaleao e 0 seu zelo missionart
difundir do sebastianismo sao completamente negativizad
seu louvor de Tome Zpovo transforma-se numa manobra
em interesse proprio, melhor 0 submeter e explorar, com
quencias desastrosas
para este ultimo. A sua hostilidad
sobrinho revela-se como urn desejo de poder justificado po
falsa predestinacao de eleito. 0 seu presente e, pois, ente
como urn mundo as avessas no sentido medieval. Por su
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Catarina - a pura -, como descendente directa de Pan
partilha 0 seu passado. Representara, no entanto, a
positiva do mesmo, tanto devido a sua capacidade de cri
comportamento de Pantaleao, como pela identidade de '

'sangue' que a une a Sebastiao, ratificada pelo casamento.
A personagem de Sebastiao ftgurara a nova geracao
de origem aristocratic a ou nao, adepta da monarquia co

cional (vota no regedor da paroquia), que possui conhecim
e respeito pelo seu passado hist6rico (conhece as trovas, m
ere cegamente nelas), e que se mantern informada e a par
presente

(Ie peri6dicos). It Sebastiao

quem promete

a

Ana Zpovo. propondo-se, assim, auxilia-la a restruturar-se
o futuro, e as segura a Tome 0 acesso a vinho de qualidade
em troca de algo, e nao excessivamente superior ao que es

habituado.
Todas estas personagens estao unidas pela relacao qu
belecem com 0 vinho, pelo seu uso, ou afirmacoes que f
seu respeito. Tanto pela sua cor como pela seu cara
essencta, 0 vinho possui uma carga simbolica vasta e forti
comum as mais variadas tradicoes. Associado ao sacrifici
sangue - de Di6niso ou de Cristo -, e bebida de imortal
Em resultado da embriaguez que provoca, e simbolo do co

mento e da Iniciacao - nas tradicoes chinesa, hindu,
judaica e crista. Na tradicao biblica e signo e simbolo de
e, por generaltzacao, de todos os dons concedidos por De
homens, transformando-se na bebida divina por excelenc
actividades e espacos que com ele se relacionam adquirem
uma dimensao sagrada:

0

escancao identifica-se com De

dendo a sua graca, ou com 0 mestre transmitindo 0 conheci
mistico; a tabema pode designar 0 local de reuniao dos

ou conjidentes, quer dizer, aqueles que partilharti os m
segredos espirituais; ou, num sentido ainda mais tnisti
centro de iniciac;do.73Deste modo, as ltgacoes que se estabe
entre as personagens e

0 vinho

deverao funcionar como me
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da sua relacao com

0

espiritual e, por transferencia,

com

sebastico.

o sapateiro

e apelidado de beberrao, bebe de tudo 0 que
mas sabe reconhecer a qualidade dos diversos vinhos. A e
guez de Tome surge como desejo de conhecimento q

entanto, necessita ser controlado para que nao se torne
destrutivo. A sua 'Iniciacao' devera ser gradual, por urn au

da qualidade do vinho, mas circunscrita ainda ao espa
taberna. A sua aspiracao ao aristocratico Porto/casamento
Catarina nao e viavel, pois 0 seu percurso esta ja unido
Ana da Troixay escancao. Por sua vez, 0 boticario nao se c

tou com 0 simples vinho - mesmo sendo do Porto -,
recorrido as drogas da sua loja que, de panaceia, se tornara
motivo de doenca. A sua embriaguez, associada ao o
primeiro acto, a que se acrescenta 0 vinho no segundo, tra

ma-se numa deturpacao do conhecimento por interferen
elementos nocivos e a ele alheios. Encontram-se, assim
vias, a primeira patetica e a segunda baietica, a que se
caminho do meio exemplificado em Sebastiao. Este, freque
de botequins - onde bebe informacao em peri6dicos - (

faz participar dos espacos de Tome e Pantaleaol, correspo
ao comportamento ideal de acesso ao conhecimento pe
equilibrio no consumo de vinho: s6 a ele e possivel casa
Catarina.
o Encoberto - a personagem central do sebastianism
revela-se urn termo rico de signiftcantes. Comeca por ser
derado uma entidade sem alma, e como espirito pos
apenas 0 do vinho (Tome, I.iii), para se afirmar, seguidam

que possui corpo vivo e sdo, Nao humano, correspondera
classe ou corpo social. Na perspectiva materialista e com

de Tome, 0 sebastianismo resume-se a possibilidade
estado social justo que the permita subir de estatuto. M
personagem deixa explicita a relacao com 0 vinho / conhecim

que nele e mais uma suspeita que uma certeza. 0 seu ans
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uma casta de vinho superior correspondera ao vislumbre d
o lado material nao sera urn fim em si, mas urn meio para a
a algo para que nao esta ainda preparado. Por sua ve
Pantaleao, 0 Encoberto e urn espirito que aquele pretende in
por uma actuacao nigromantica face ao retrato. 0 jantar t
forma-se, assim, num banquete ritual em que sao invocad
mortos (uma especie de 'missa negra'). Por este facto, descob

que a renomeacao das personagens levada a cabo umas
outras - Pantaleao que chama Goncalo a Tome; este q
considera uma sombra do Encoberto e que, ja como Band
atribui a Pantaleao 0 nome de Radamanto; e Lazaro, pela
ciacao imediata do seu nome, as transforma todas em entid
nao existentes, habitantes do reino das sombras.
Sao, pois, todas elas, incluindo Catarina, que vem masca
de Pantasileia, e Sebastiao na sua qualidade de Encoberto,
ressuscitados pela arte de Pantaleao (urn outro clerigo nigro
te, ou urn Fausto a portuguesa). Tanto mais que este ren
sobrinho, nao 0 reconhecendo enquanto corpo vivo e sdo,
dicoando-o e desejando-lhe a morte. Assim, Pantaleao so
nhece 0 Encoberto enquanto fantasma - e, neste caso, im
-, passando-lhe despercebida a sua manifestacao concret
Para Sebastiao, 0 Encoberto fara parte da historia
tradicao, sera uma das formas por que se manifesta 0 espir
urn povo, num processo que Garrett define (recorde-se)
semelhante tanto para a Historia como para a Literatura:

[ •.• J ao pe, debaixo dessa aristocracia de poetas, que
viam, talvez, andava, cantava, e nem com 0 desprezo r
outra literatura que era a verdadeira nacional, popul
vencida, a tiranizada por esses invasores gregos e roma
que a todos os esforcos deles para the obliterarem e con
rem 0 caracter primitivo, resistia na seroidao com aquela
de inercia com que uma mcrz vencida, com que a popu
aborigene de um pais resiste a igual empenho de seus co
tadores que the uswparam
a dotninacao, e que, secu
seculos depots, quando esses ja nao sao, ou nao cuidam
sendo uma casta privilegiada e patriciana, reagemfortes
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Z'outros com 0 que seus proptios senhores Zhe ensin
regenerados por seu Zongo martirio, e extirpam muitas
mas geraZmente se contentam de auassalar. os seus
opressores.
E a historia de todos os pooos, e por consequencto, d
as literaturas? 4

E. acrescentar-se-ia, tambem dos respectivos mitos.
tiao, pelo seu comportamento. usa as crencas de seu
conhecimento que aquele the tera transmitido em crianc
avassaZar 0 seu opressor e conquisiar sua prima. com auxi
aborigenes Ana e Tome. Define 0 vinho como urn balsam
conforto e uma consolacao,
'embalsamar' os mortos:

mas associado

ao perfume

A subtiZeza inalcancauel; e portanto real, do perfum
renta-o simboZicamente a uma presence: espirituol. e a na
da alma. A persisteticia do perfume de uma pessoa apos
partida evoca uma ideia de duracao e lembranca. 0 p
simboZizaria assim a memoria e seria. taZvez este u
sentidos do seu uso nos riios funerarios. 75

Para Sebastiao, 0 vinho e. entao, memoria, revtven
passado e nao objectivo para 0 presente enquanto proce
extase, de acesso ao conhecimento. 0 seu ideal de paraiso
artificial. mas de artifex. e devera ser construido (e. aqui,
comportamento durante a peca aproximar-se-ia da ordem
bre do seu homonimo, tambem personagem garrettiana,
ques de Pombal. apos 0 terramoto: enterrar os mortos e
dos vivos). Sebastiao cas a com Catarina/Pantasileia,
de
negros - identica. portanto, a Paula Vicente/Natercta/M
na/Leonor e todas as outras personagens femininas e m
em Garrett representantes da Venus que se substituiu e d

o espaco de Diana/ Astreia. Assim. 0 sebastianismo deste
tiao enquanto desejo de regresso a uma Idade de Ouro fu
no programa da Pantasileia vicentina:

,

.
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Oh, famoso Portugal
conhece teu bem profunda,
pais ate ao polo segundo
chega teu poder real!
Avante, avante, Senhores
pais que com grandes favores
todo a ceii vas favorece!

Cobraifama de ferozes,
ndo de ricos, que e perigosa;
dourai a patria vossa
com mais nozes do que as vozes.
Avante, avante, Lisboa!
que par todo a mundo soa
tua prospera. fortuna,
pais que ventura t'enfuna,
faze sempre de pessoa.76

Resulta, pois, de uma visao lucida da realidade, virad
o futuro e para a reconstrucao -

ou regeneracao -

do im

mas sob novos moldes.
Todavia, Sebastiao nunca chega a afirmar a sua des

no Encoberto nem nas Trovas que a ele aludem. 0 seu a

mento no final do segundo acto e pontuado pelo canto d
que anuncia
profeta

0

seu regresso: Viva El-Rei D. Sebastiao]

Bandarra.

Encoberto

pela mascara

identifica-se pela aparencia com
apropria-se

executam-se

a frente

0

de Pantaleao no seu

e atras do retrato, quase ao mesmo

dois actos magicos, em que urn se vira

passado e outro para
corresponde,

Desejado e, em simul

magicamente da personagem que representa

seu gesto e, assim. paralelo com
invocat6rio.

0

de D. Seb

0

futuro. 0 comportamento

por tal, a urn acto refundador,

de Seb

ao esconju

espectros invocados por Pantaleao em seu auxilio,

a fusao

ultimos na sua pessoa. Sebastiao pretendera operar urn tr

sobre st, e sobre tudo aquilo que a sua personagem repre
de toda a tradicao associada

ao mito do Desejado, e c
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inaugurar uma nova era que permita, enfim, 0 reingress
Idade de Oura.
Garrett elaborou este seu acto refundador sob a forma d
comedia, mas, como atras ficou dito, pr6xima do momen
viragem da Antiga para a Nova Comedia especialmente de
ausencia de exibicao de elementos falicos. No entanto, As
cias do Bandarra, pelo seu espirtto, inserem-se clarament
formulacao mais antiga do genera:

[. .. J 0 aviltamento de homens proeminentes ainda vivo
Jrequentes apartes dirigidos ao publico tomavam essas
muito diferentes da comedia tal como a conhecemos t
Reiiqiiu» e a Mitologia eram tratadas com grande irreoer
sendo algumas das pecos uersoes burlescas dos mii
deuses, em especial Diotiiso, eram apresentados como
des, estupidos e desonestos, embora 0 seu poder Josse
e muitas vezes exaltado. 0final das pecas tinha um ca
jestioo, erotico, muitas vezes culminando num casament
reconhecimento, por assim dizer, do triunfo do heroi. Co
tao apropriadamente
dito, 0 espiriio essenctai da Co
Velha era 0 de protesto, atraoes do humor e daJantasia,
todas as figuras de poder e com inftuencta - os deuse
politicos, os generais, os artistas e os intelectuais.77

Conclui-se que 0 usa da comedia para tratar 0 tem
sebastianismo nao implica urn menosprezar ou desrespeita
mito por parte do autor.
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3.6 CONCLusAo

Em As Projecias do Bandarra Garrett pretende uma
racao ritual (porque sob a forma de teatro), uma reactua

da mem6ria da Idade de Ouro pelo esconjuro da queda do

portugues, na encenacao do regresso do Desejado. Refo
sebastianismo tal como se apresenta no seu tempo, usa

elementos aglutinados pela tradicao em torno do mito b
Comecando pel a accao, veriflca-se que a intriga se
pretende anular as divisoes histortco-politicas e profetico

sas, e tal e conseguido atraves da sua fusao numa unidad
se associa

0

tern a amoroso

(com uma implicita pers

universal venusiana): 0 casamento de Sebastiao com C
une as duas facetas do mito (passado e presente reformu
elimina a distancia entre duas tendencias politicas (conse
e liberal); por sua vez, 0 casamento de Ana da Troixa co

anula as divisoes nas castas populares. 0 tema teatral,
sua funcao civilizadora e educativa, transforma-se num

mento' mais vasto, unindo 0 palco ao publico: 0 en
valorizar do espectador virtual, a par do convite ao apl
fim, terao como objectivo nao apenas

faze-lo particip

aprovar 0 acto a que assiste.
Intencionalmente, e pela sua comemoracao ridicula,
destr6i as versoes anteriores para, sobre as suas ruinas
urn novo credo, repor uma nova ordem. Desencobre

0

E
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de Pantaleao: para este, 0 regresso do rei e 0 fundamento
fe: concretizado, 0 seu desejo deixa de ter razao para exis
sua crenca e anulada; juntamente com ela, e por continu
desaparece 0 direito a disforia pelo presente democratico, f
o seu conservadorismo semjustificacao. Elimina-se, tamb
marginalidade e bastardia das Trovas que levam constgo
passadismo: exalta-se 0 seu papel de cancao de trabalh
poesia popular, pela revogacao do seu caracter sagrado regresso do Encoberto a profeciaja foi cumprida, resta-lhe
aspiracao a urn futuro melhor. 0 condenar do hermetism
Trovas por Sebastian (que exige urn portugues raso e
signiflcarta a sua pretensao de abolir as minorias de
dos /conhecedores, uma elite em que ele proprio tambem e
incluido, pois e capaz de desenirelacar as suas palavras,
mantfestacao de ecumenismo cultural. Nao as nega, p
exprimem uma sabedoria intemporal que oculta uma verd
cariz popular. A encenacao do regresso do Desejado ali
discurso de Tome no invalidar do velho credo sebastiani
com ele, de toda a actuacao politica que poe 0 interesse pe
ou das elites, acima do nacional. Ao apresentar Sebast
personagem tnaugura, pois, uma nova era.
Sob a capa da cornedia do regresso do Desejado esco
a tragedta da descida aos infernos - 0 Alcacer-Quibir
Sebastiao. na sua convivencia com os mortos invocad
Pantaleao e Bandarra - de que ele tambem faz parte:
anabase e. tambem, urn auto-sacrificio. Sebastiao inv
percurso do rei que personifica para regressar em glorta, e
encoberto. A personagem mascarada sera, por tal, metaf
toda uma outra encenacao oculta do mito, clausula nece
para 0 consumar da profecia. Deste modo, todas as
anteriores a cena iv do acto II correspond em ao exaurir do
de obscurantismo - a Idade de Ferro - que antecipa a
gracao na plenitude despoletada pelo retorno do rei.
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Pela sua personagem Sebastiao, Garrett instaura um
de ruptura voluntaria, no sentido de restabelecer uma ade
a realidade evidente e possivel. 0 sebastianismo ut6pico, m
ou mistico do passado, e remtegrado no esquema do r
busca de harmonia entre

0

ser e 0 seu momento. A encena

passado disf6rico da razao de ser a urn presente e urn fut
se pretend em euf6ricos: Sebastiao. regenerado pelo sac
regenerador na qualidade de rei libertador, desencadeia
cao individual - porque e uma entidade; e colectiva - p
sua personagem se exibe como representante
de uma

social e de uma faccao politica. 0 acto de 'ressurreic
personagem - que a identifica com a Fenix - e po
tranformador.
Por urn lado, pactua com 0 determinis

medida em que se sujeita ao prescrito na profecia (ou
reelaboracao}, mas, por outro, a sua intencao e autodeterm
e tern como objectivo inflectir 0 futuro no sentido que se pr
agindo sobre ele.
o ideal renascentista do regresso a Idade de Ou

presente, embora metamorfoseado e reformulado pelas
coes hist6ricas gerais e particulares do tempo de Garre

sao ainda detectaveis as suas marcas. Garrett exibe Se
como 0 exemplar de uma nova raca, senao perfeita, pelo
de melhor qualidade que a anterior. Associa Astreta/c

Imperial a Virgem/Catarina/Pantasileia.
Diana e substitui
Venus na linha de Camoes, e nacionalizada por interferen
personagem vicentina. Indicia urn novo surto cultural q
quanto Regenerador, se sobrepoe ao do Renascimento. A
coberta do Eden e substituida pela sua reconstrucao, 0 r

do Imperador Universal e encenado pela presenca do falso
o qual se esconde 0 representante de urn estado aristocrati
mocratico-paternal. Todavia, Sebastiao acusa ainda urn c
tamento feudal, surgindo vestido de cavaleiro, preocupa
salvar a sua dama e proteger 0 seu tio fraco, 0 que
inscrever-se no codigo medieval de cavalaria. A sua i
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justica e con creta - porque social e politica - e deve
conquistada pelas qualidades particulares doseu paladino

na actuacao politica: a guerra das armas e substituida pe
palavras.
A interferencia de Dante marca-se na manutencao da

logias entre homem e sociedade (agora. classes sociais).

poder divino/real e substituido pelo monarquico-constitucio
o governo, a sernelhanca do prescrito na Monarquia.de
proporcionar a paz e basear-se na concordia. que continu
ser elementos essenciais para 0 desenvolvimento do
duo/povo. Sebastiao /regenerador e urn eleito por virtude e
proprios porque simbolo da vontade dos governados (Ana e
e porque a sua eleicao e atestada por sufragio. Segue. no en
a via do meio, colocando-se entre os dois tiemisferios - c
tivel (0 material. de Tome) e incorruptivel (0 esptritual, de

leao), participando da natureza dos extremos. Os seus obje
sao tambem dois: uma beatitude desta vida, resultante d
cicio da sua propria virtude e que se identifica com a ob

da justica social; e uma beatitude em que a vida eterna da
a fruicao do conhecimento e sua partilha (educacao geral
Esta ainda presente a ideia petrarquista
das renov
periodlcas apos intervalos de obscurantismo. 0 progresso
zacional e agora considerado como missao do poeta rom
que. a semelhanca do humanista, pod era e devera restau
antiga virtu da raca portuguesa. 0 ideal de unidade nacio
que substitui 0 da Uniao Iberica - a realizar sob a auto
monarquico-constttuctonal
torna-se, assim, numa reedic
alvitre feito a Italia, ja que Portugal tera ficado a dever a sua
ao totalitarismo e tirania monarquicos.
A proposta de Maquiavel, que opoe 0 terror e a violen
amor dantesco, e moderada pela nocao de forca e discipli
ataque de .Sebastiao a Tome). Tambern a preocupacao
manter dos terrttortos que se possuem, em vez de ansia
conquistas

tmpossivets,

decorre do acima citado discur
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Pantasileia. Embora associada a urn espaco geograftco
Africa. explicito no mesmo discurso -. a ideia impe
Garrett ctnge-se a uma politica encerrada nos limites exis
revestindo antes caracteristicas culturais e educativas.
Da-se, entao, 0 abolir das fronteiras entre temporal e
tual, que se tornam interdependentes: a preocupacao ed
e cultural sobrepoe-se a religiosa, 0 espiritual nao e mais r
mas intelectual, e porque intelectual, funde-se com 0
materialista. A intencao unificadora pelo acordo universa
urn ideal comum, presente no Padre Antonio Vieira. e recu
sem a sua especificidade reltgiosa. Asstm, 0 Quinto
vieiriano esta a porta. ou comeca a ceder 0 seu passo ao p
no. Garrett recupera a nocao de tempo do jesuita, reinsc
no limite onde 0 passado acaba e 0 futuro comeca - q
momento da representacao teatral.
Instaura, portanto, urn novopresetiie, fundado nos an
do passado, mas Instantaneo, sem continuidade: 0 futuro
aberto, subordinado a actuacao e responsabilidade dos vi
Por sua vez, a nocao de povo como born selvagem torna-s
realista: a inocencia do estado adamico e substituida pe
rancta, mas sera ainda necessario trabalhar a massa in
pedra tosca, bruia, dura e inJorme que nao perdeu a sua qu
de perfectivel.
Garrett recusa tanto a supersticao colectiva e 0 folcl
envolvem 0 sebastianismo como a seu lade puramente esp
Aceita, no entanto, a ideia de grandeza em germen n
portugues porque ere na qualidade de uma raca naci
pretende que esse germen seja devidamente alimentado
pelo trabalho e esforco pessoais e colectivos. para que v
dar a flor que the e possivel. Com As ProJecias do Ba
encena a chegada do salvador, talvez com intencao de des
esse germen, e aqui, porque Sebastiao representa 0 ponto
do autor, levanta-se a duvtda se Garrett (a semelhanca
Ira acontecer com Fernando Pessoa) nao se tera consider
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proprio como urn avatar do Encoberto. Seja esta hipotese
ou nao, a metamorfose que ele opera no mito destroi a sua
messianica porque insinua, tambem, que 0 redentor e urn
colectivo e, logo, D. Sebastiao sera cada urn e todos os por
ses. A comedia adquire assim, e por oposicao a disforia
que informa 0 sebastianismo, a categoria de acto eufo
refundador deste mito.

NOTAS
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~ao visig6tica desde a Aquitania ate ao que hoje e Algarve; e que esta
quase latina e 0 comum tronco do Provencal que morreu a nascen
Aragones que nao passou da infancia, do Portugues e do Castelhan
chegaram a perfeita maturidade, e outros mais obscuros dialectos cujo
volvimento as circunstancias politicas e topograficas anularam." Almeida
RETT, in Obras Completas- Romanceiro- I,Editorial Estampa, Lisboa, 1983,

p.278.
5 Existe

uma polemica com repercuss6es filos6ficas relativamente
tidos das palavras fancy e imagination, que este texto de Addison t
alimentou. Porque esse problema ultrapassa 0 objectivo deste trabalho,
-se pela traducao linear de fancy por fantasia e imagination por imag
"There is a kind of writing wherein the poet quite loses sight of natu
entertains his reader's imagination with the characters and actions
persons as have many of them no existence but what he bestows on them
are feiries, witches, magicians, demons, and departed spirits. This Mr.
call the fairy way of writing, which is, indeed, more difficult than any ot
depends on the poet's fancy, because he has no pattern to follow in it, an
work altogether out of his own invention.! There is a very odd turn of
required for this sort of writing; and it is impossible for a poet to succe
who has not a particular cast of fancy, and imagination naturally fruit
superstitious. Besides this, he oughtto be very well versed in legends and
antiquated romances, and the traditions of nurses and old women, that
fall in wit our natural prejudices, and humour those notions which w
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imbibed in our infancy." Joseph ADDISON, Essays on Taste and the Ple

Imagination, London, 1834, pp. 59-60.

6 Thomas KUHN, La Structure des Revolutions Scientifiques, Flamm
Paris, 1983.
7 "In

the sixteenth century, these northern tales appear to have been
even in London." W. SCOTT, Op. Cit., p. cxxi.
8 "... Elizabeth

was to be to her own country what the Cid was to S

the type of England glory." diz-nos H. H. PERCIV AL (ed.) no prefacio a E
SPENSER, The Faerie Queene, Macmillan & Co., Ltd., London, 1960, p. x

9 " ... the frost of the Allegory that may have benumbed the imagina
the reader, vanishes in an instant before the glow of the romance in T
Queene." Ibid. p. xxx.
10

"Spenser, in affecting the ancients, writ no language."

Ben JO

Timber, or Discoveries, G. B. HARRlSON (ed.), London, 1923.

11 "Let others sing of knights and palla dines, / In aged accents, and u
words ...", Samuel DANIEL, Sonnets to Delia, apud. Complete Works, A.B
SART, (ed.), 5 vols. London, 1885-96.

12 "Poesy therefore is an art of imitation, for so Aristotle termeth it in
mimesis, that is to say, a representing, counterfeiting, or figuring for
speak metaphorically, a speaking figure - with this end, to teach and d
Sir Philip SIDNEY, An Apology for Poetry, Manchester University Pres
chester, 1980, p.101, (11.32-36).
13 "... too

much anoy & as it were glut the eare, unlesse it be in
popular Musikes song by these Caniabanqui upon benches and barrels
where they have none other audience than boys or countrey fellowes th
by them in the streete, or else by blind harpers or such like taverne m
that give a fit or mirth for a groat, & their matters being for the most part
of old time, as the tale of Sir Tapas, the reportes of Bevis of Southampton,
Warwicke, Adam Bell, and Clymme of the Clough & such other old Roma
historical rimes, made purposely for recreation of de common people a
tmasse diners & brideales, and in tavernes & alehouses and such other
of base resort, also they be used in Carols and rounds ans such light or la
Poemes, which are more commodiously uttered by these buffons or
playes then by any other person." George PUTTENHAM, The Arte of
Poesie, Cambridge University Press, Cambridge, Book II, ch. ix, pp. 83-

Notas

14" .. .for the uttering sweetly and properly of the conceits of the mind
is the end of speech that hath equally with any other tongue in the wor
is particularly happy in compositions of two or three words together, n
Greek, far beyond the Latin: which is one of the greatest beauties can
language.[ ...] Truly the English, before any other vulgar language
(Italian, Dutch, French, Spanish), is fit for both sorts: [ancient and m
versifying] ...", SIDNEY, Op. Cit., p.140 (11.15-37).

15 "Certainly, I must confess my own barbarousness, I never heard
song of Percy and Douglas that I found not my heart moved more than
trumpet; and yet it is sung by some blind crowder, with no rougher voi
rude style; Ibid., p. 118, 11.24-29.
16 "And

so naturall a melody it is, & so universall as it seems to be ge
borne with all the nations of the world, as an hereditary eloquence prope
mankind." Samuel DANIEL, A Defense of Rhyme, apud. Ernest RHYS, (
Prelude to Poetry, Dent & Sons, London, 1927, p. 89.
17 Ibid.,

p. 95.

18 "And for Rhyme (which is excellencie added to this worke of m
and Harmonie, farre happier than any proportion Antiquitie could eve
us) dooth adde more grace, and hath more of delight than ever bare nu
howsoever they can be forced to runne in our slow language, can possibly
Which, whether it be deriv'd of Rhytmus, or of Romance which were so
Bards & Druydes about rhymes used, and thereof were called Remensi,
italians hold." Ibid., p. 89.

"And yet long before all these [Petrarcha, Tasso, Boccacio, Pic
Mirandola, Rewclen, Erasmus e Moore], and likewise with these, was
Nation behind in her portion of spirite and worthinesse; but concurren
the best of all this lettered worlde: witnesse venerable Bede, that flourished
a thousand yeeres since: Adelmus Duroielmus that lived in the yeere 739, o
we find this commendation registered: Omnium Poeiarum sui tempor
primus, tantae eloquentiae, maiesiaiis & erudiiiones homo [uii, ui nun qu
19

admirari passim unde illi in tam barbaraac rudi aetatefacundia accreverit, us
omnibus numeris tersa, elegans & rotunda, versus edidit cum antiquitate d
contendes." Ibid., pp. 97-98.

20 "And this proficiency in navigation and discoveries may plant
expectation of the further proficiency and augmentation of all sciences
if the oppenness and through-passage of the world and the increase o
ledge were appointed to be in the same ages." Francis BACON, The Advan
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of Learning and New Atlantis, (Arthur Johnston, ed.), Clarendon Press,
1974, Book II.14, p. 78.

before we proceed, let us define Poetry; which is the first T
a Definition has been given of that noble Art: For neither Ancient nor
Criticks have defin'd Poetry in general./ Poetry then is an Imitation of
by a pathetick and numerous Speech. Let us explain it./ As Poetry is a
must be an Imitation of Nature. That the Instrument with which it m
Imitation, is Speech, need not be disputed. [...] That the Speech, by which
makes its Imitation, must be pathetick is evident; for Passion is st
necessary to it than Harmony. For Harmony only distinguishes its Ins
from that of Prose, but Passion distinguishes its very Nature and Charac
therefore, Poetry is Poetry, because it is more Passionate and Sensu
Prose." John DENNIS, The Advancement and Reformation of Poetry, apu
HEPWORTH (ed.), The Rise of Romanticism - Essential Texts, Carcane
chester, 1978, p. 40.
21 "But

"3. If the products of nature rise in value according as they mor
resemble those of art, we may be sure that artificial works receive a
advantage from their resemblance of such as are natural; because
similitude is not only pleasant, but the pattern more perfect." ADDISO
Cit., p. 28.
22

23" ... They [the ancients], tho' not real are accidental Originals; the wo
imitated, few excepted, are lost: They, on their Fathers Decease, enter, a
Heirs, on their Estates in Fame .../ After all, the first Ancients had no
being Originals; They could not be Imitators." Edwar YOUNG, Conjec
Original Composition, Leeds, 1966, pp. 15-18.

24 "If poetry be imitation, that part of it must needs be best which d
most lively our actions and passions ... for neither is Comedy without it
imaging; and they who do it best are certainly the most excelent in the
[...] But how are poetical fictions, how are angels and immaterial substa
be imaged; which some of them, are things quite out of nature; othe
whereof we can have no notion? [...] The answer is easy to the first part
fiction of some beings which are not in nature (second notions, as the l
call them) has been founded on the conjunction of two natures, which h
separate being. So hipocentaurs were imaged by joining the natures o
and a horse together; [...] The same reason may also be alleged for C
and the rest. And poets may be allowed the like liberty for describing
which really exist not, if they are founded on popular belief. Of this na

Notas

fairies, pigmies, and the extraordinary effects of magic; for it's still an im

though of other men's fancies: and thus are Shakespeare's Tempest, his M

mer Night's Dream and Ben Jonson's Masque of Witches to be defend

immaterial substances, we are authorized by Scripture in their descriptio

herein the text accommodates itself to vulgar aprehension, in giving an
likeness of beautiful young men. Thus, after the pagan divinity has

drawn his gods with human faces: and thus we have notions of things
us, by describing them like other beings more within our knowledge."

DRYDEN, Heroic Poetry and Poetic License, apud. E. RHYS, Op. Cit., p. 1
25

"If there is then an inviolable and necessary connection betw

Dispositions of a Nation and their Speech, we must believe that there w

Alloy of Simplicity and Wonder in the beginning of every Languag

likewise that the Dialect will improve with the Affairs and Genius of the

Upon a nearer View of that which Homer spoke, we find it not orig
derived from others more ancient." Thomas BLACKWELL, An Inquiry
Life and Writings of Homer, apud. B.HEPWORTH, Op. Cit., p. 112.
26 A. J. SARAIVA, Hist6ria

de Portugal, Publ. Europa-America, Lisbo

pp.245-50.
27

"Whereas in England portuguese

culture had permeated

only

Portugal followed France in her admiration for the English Enlightment.
end of the eighteenth century English philosophy

and science, repre

mainly but not exclusively by Locke, Bacon and Newton, had pen

cultural life through the writings of the estrangeirados, through the acti
the Academies -

founded on the model of the Royal Society and the

Academie Royale des Sciences -, through the reformed teaching of the

sity of Coimbra, as well as through French translations." Lia N. R. C.

Garrett and the English Muse, Tamesis Books, Ltd., London, 1983, p. 2.
28

"In this general picture of receptivity to English thought and li

there emerge de names of Filinto Elfsio (1734 to 1819), of the Marquesa de

(1750 to 1831) and of Jose Anastacio da Cunha (1744 to 1787) - pre-rom

who varied greatly in the impact they had on their contemporaries, as

in the extent they experienced the new sensibility and in the way they
its new interests.", Ibid., p. 3.
29

Almeida GARRETT, Obras Completas -

Obra Poiitica, Doutrin

Sociedade Liberal (1824-27), Estampa, Lisboa, 1991, p. 147.
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30 A. F. CASTILHO,

"Carta do Illmo. e Exmo. Senhor A. Feliciano de

ao Editor", apud. Leonor BUESCU, Aspectos da Heranca Classica n
Portuguesa, Inst. Cultura Portuguesa, Lisboa, 1979, pp. 93-94.

31 Alexandre HERCULANO, "Qual e 0 Estado da nossa Literatura
o trilho que ela hoje tern a seguir?" in Reposit6rio Literario, n.DS 1 e 2, apu
REIS e Maria da Natividade Pires, Hist6ria Critica da Literatura Portugues
Lisboa, 1993, vol. V, p. 24.

32 "Side by side with the Waverley Novels, already mentioned, one
Minstrelsy and Percy's Reliques, a life of Shakespeare and two sets of his

works - one in English and the other in German -, the complete
Byron and Moore with a separate translation of the Lusiad by the late
son's The Seasons, The Canterbury Tales, Dr. Johnson's Dictionary, David C
Washington Irving's Tour on the Prairies, works by John Adamson and Qui
volumes of periodicals like the Foreign Quaterly Review and The Specta
publications are found along with many other disparate works, rang
Bacon's Essays to Gibbon's Decline and Fall, and various volumes o
Portuguese, African and ecclesiastical history, Blackstone's Commentar
Laws and Constitution of England, the Lawyer's Cabinet, English and Jew
Systems Compared, treatises on education and on economy, a cooker
classical dictionary, a Greek lexicon ... It is thus evident that Garrett's
culture was extremely wide and varied." Lia N. M. C. RAITT, Op. Cit.,

"They [the poems] are here distributed into three distinct SER
of which contains an independent chain of poems, arranged chiefly a
to the order of time, and showing the gradual improvements of th
language and poetry from the earliest ages down to the present." Th
"The Preface", Op. Cit., p. 3.
33

34 ... either show the gradation of our language, exhibit the pro
popular opinions, display the peculiar manners and customs of forme
throw light on our earlier classical poets." Ibid ..
35 " ... conscious

how indifferent his audience is to the naked tru
poem, his history gradually becomes a romance./ It is in this situation
epics are found, which have been generally regarded as the standards o
W. SCOTT, in "Introduction and Notes to The Bridal of Trier main", Op. C

36 "Instead of recommending the choice of a subject similar to that o
it was to be expected that critics should have exhorted the poets of th
days to adopt or invent a narrative in itself more susceptible of poeti
ment, and to avail themselves of that advantage in order to compensate,

Notas

degree, the inferiority of genius. The contrary course has been inculc
almost all the writers upon the Epopoeia." Ibid. p. 586.
37

"This universal falling off of men may be traced very easily to an u

falling off in regard to every point of faith and feeling most essentia
preservation of national character. J. G. LOCKHART, in "Introduction",
pp. xii-xiii,
38

A. GARRETT, Op. Cit., Romanceiro, vol. 1,Estampa, Lisboa, 1983

39

Ibid., p. 86.

40

A. GARRETT, in "Introducao" a Silvaninha, Op. Cit., vol. II, p. 14

41

A. GARRETT, in "Introducao" Op. Cit., vol. II, p. 54.

42

Ibid., p. 49.

43

A. GARRETT in "Introducao" a D. Aleixo, Op. Cit., vol. II, p. 133.

44

A. GARRETT in "Introducao" a 0 Conde da Alemanha, Op. Cit., vol. I

Estabelecida na "Introducao" a 0 Chapim d' el-rei au Parras Verdes,
vol. I, pp.179-80; para ser sucessivamente discutida nas notas a 2.' ed
1843; e "Introducao'' a Bernal Frances, Op. Cit., vol. II, p. 155.
45

46 A. GARRETT in "Na Segunda Edicao", Op. Cit., vol. I, p. 61; e "Intro
aD. Aleixo, Op. Cit., vol. II, p. 134.
47

A. GARRETT in "Nota A", Op. Cit., voLl, pp. 279-80.

48

A. GARRETT in "Introducao" a 0 Conde da Alemanha, Op. Cit., vol. I

e ainda, vol.I, p. 193.
49 A. GARRETT in "Introducao" a 0 Chapim de El-Rei, Op. Cit., vol.
e ainda vol. III, p. 174.
50

A. GARRETT in "Introducao" a Bernal Frances, Op. Cit., vol. II, p.

51

A. GARRETT in "Introducao" aD. Aleixo, Op. Cit., vol. II, p. 134.

52

Ibid.

53

A. GARRETT in "Traducao Inglesa", Op. Cit., vol. II, pp. 181-82.

54 " ... and the artless productions
of these old rhapsodists are occa
confronted with specimens of the composition of contemporary poets of
class; of those who had all the advantages of learning and the times in wh
lived, and who wrote for fame and for posterity." Th. PERCY, Op. Cit., p.

55 " ... our ancient bards and minstrels, an order of men who we
greatly respected by our ancestors, and contributed to soften the rough
a martial unlettered people by their songs and their music." Ibid., p. 3.
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56 "The Minstrels were an order of men in the Middle Ages, who s
by the arts of poesy and music, and sang to the harp verses compo
themselves, or others." Ibid. p. 9.

57 " ... the name of Scalds, a word which denotes 'Smoothers and P
of language." Ibid ..

"Their skill was considered something divine; their persons were
sacred; their attendance was solicited by kings; and they were ever
loaded with honours and rewards. In short, Poets and their art were held
them in that rude admiration, which is ever shown by an ignorant p
such as excell them in intellectual accomplishments." Ibid..
58

59 "Whether they [the poems] were originally the composition of m
professing the joint arts of poetry and music; or wheter they were the oc
effusions of some self-taught bard, is a question into which I do not he
to enquire. But it is certain that, till a very late period, the pipers [...] w
great depositaries of oral, and particularly poetical tradition." W. SC
"Introduction", Op. cu., pp. cxxii-cxxiii.

60 "Poets, under various denominations of Bards, Scalds, Chronicle
so forth, are the first historians of all nations. Their intention is to re
events they have witnessed, or the traditions that have reached them; a
clothe the relation in rhyme, merely as the means of rendering it more
in the narrative or more easily commited to memory." W. SCOTT in "In
tion and notes to The Bridal of Triermain", Op. Cit., p. 585.

61 "According to the Author's idea of Romantic Poetry as distinguishe
Epic, the former comprehends a fictious narrative, framed and combine
pleasure of the writer; beginning and ending as he may judge best: which
exacts nor refuses the use of supernatural machinery; which is free f
technical rules of the Epee; and its subject only to those which good sens
taste and good morals, apply to every species of poetry without excepti
date may be in a remote age, or in the present; the story may de
adventures of a prince or a peasant. In a word, the Author is absolute m
his country and its inhabitants, and everything is permited to him exce
be heavy or prosaic, for which, free and unembarrassed as he is, he
manner of apology. Ibid., p. 586.

have lighten the labour, and may have consequentely increa
number of their professional minstrels." J. G. LOCKHART, Op. cu., p.
62 " ...

63

A. GARRETT, Op. Cit., vol.I, p. 68.

Notas

n. p. 62; e tambem

64

Ibid., vol.

65

Ibid., p. 193.

66

Ibid., p. 17l.

67

Ibid., pp. 247-48.

68

Ibid., p. 284.

69

Ibid., p. 262.

p. 154.

"Yet perhaps the palm will be frequently due to the olde s
minstrels who composed their rhymes to be sung to their harps, and who
no farther than for present applause, and present subsistance." Th. PER
Cit., p. 4.
70

71 "The

more rude and wild the state of society, the more general and
is the impulse received from poetry and music." W. SCOTT, Op. Cit., p.

72 "Butit is the nature of popular poetry; as of popular appla use, perp
to shift with the objects of time; and it is the frail chance of recovering so
manuscript..." Ibid., p. cxx.
73

A. GARRETT in "Introducao'' a 0 Conde da Alemanha, Op. Cit., vol. il

74

Ibid., p. 145.

75 "My sketch of border history now draws to a close. The acession o
to the English crown, converted the extremity into the centre of his kin
W. SCOTT, Op. Cit., p. iv.

76 " ... Prayers, spells and exorcisms, particularly in the Greek and H
languages, were the weapons of the borderers, or rather, their pries
cunning men, against their aerial enemy." Ibid., p. xcix.

77 " ... even in the more remote and ideal chivalries celebrated in the
lian ballads, the parts of glory and greatness are almost as frequently att
to Moors as to Christians." J. G. LOCKHART, Op. Cii., p. xii.

"From the time when these principalities were established, t
strenght was united in the persons of Ferdinand and Isabella, a perpetu
may be said to have subsisted between the professors of the two religions
78

79 "For down to the time of Charles V, no man has any right to say
Spaniards were a bigoted people. One of the worst features of their
bigotry - their extreme and servile subjection to the authority of the P
is entirely a-wanting in the picture of their ancient spirit." Ibid., P: xiii.
80

lbid
..
I ., p. xu.
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81 " ... the ancient popular poetry of Spain may be referred to for pr
that the rage of hostility had not sunk quite so far as might have been i
into the minds and hearts of very many that were engaged into the
Ibid., p. xviii.

82 "But the greater part are formed precisely of the same sort of m
which supplied our own ancient ballad makers." lbid., p. xviii.
83

A. GARRETT, Op. Cit., vol. I, p. 8l.

84

A. GARRETT in "Na Segunda Edi<;ao", Op. Cit., voLl, pp. 71-72.

85 " ... a great care has been taken to admit nothing immoral and ind
Th. PERCY, Op. Cit., p. 8.
86 " ... but

the editor has been obliged to draw his materials chiefly f
Tradition." W. SCOTT, Op. Cit., p. cxxii.
87

A. GARRETT, Op. Cit., vol. IT, p. 23l.

88 "0 que eu sou levado a suspeitar e: estas analogias foram inventad
dar valor as obras de arte, para mostrar uma conformidade entre elas
nobres trabalhos da natureza, e nao que os iiltimos tenham servido d
modo para fornecer pistas para a perfeicao das primeiras. E estou ain
convencido que os patronos da proporcao transferiram as suas ideias a
sobre a natureza, e nao foram ai buscar as propon;6es que usam nas
arte."What I am apt to suspect is that: that these analogies were devised
credit to the works of art, by shewing a conformity between them and th
works in nature, nor that the later served at all to supply hints for the p
of the former. And I am the more fully convinced that the patrons of pro
have transferred their artificial Ideas to nature, and not borrowed from
the proportions they use in works of art." Edmund BURKE, A Phil
Enquiry into the Origins of the Sublime and the Beautiful, Routledge & Keg
London, 1967, p. 112.
89 A.

GARRETT, Obras Completas 1973, p. 16l.
90

Ibid., p. 167.

91

Ibid., p. 166.

92

Ibid., p. 26.

Teatro, 4, Parceria A. M. Pereira

Notas

CAPiTULO

1 A. GARREIT
Obras Completas Lisboa, 1973, vol. 3, p. 11.
2

II

Teatro, Parceria A. M. Perei

Ibid., p. 24.

3 A.

GARRETT, Op. Cit., vol. 1, p. 65.

4 A. H. de OLIVEIRA MARQUES, Hist6ria de Portugal, Palas E
Lisboa, 1983, vol. Ill, p. 51.
5

GARRETT, Op. Cit., vol. 3, p. 16.

6

Ofelia C. M. C. .PAIVA MONTEIRO, A Formacao de Almeida G

Experiencia e Criacdo, Centro de Estudos Romanicos, Coimbra, 1972, vol.
7 A.

H. de OLIVEIRA MARQUES, Op. Cit., vol. Ill, p. 133.

8 GARRETT,
9

Op. Cit., vol. 3, p. 16.

Ibid., p. 12.

10

Ibid., pp. 11-12.

11 MATOS SEQUEIRA, Hist6ria do Teatro Nacional D. Maria II, Publ
morativa do Centenario 1846-1946, Lisboa, 1955, Vol. I, p. 61.
12

Ibid., p. 14.

13 Ibid,
14

pp. 25-26.

GARRETT, Op.

15 Ibid.,

cu. vol. 3, p. 21.

p. 21.·

16

Ibid., pp. 23-24.

17

MATOS SEQUEIRA, Op. Cit., p. 44.

18

GARRETT, Op .. Cit., vol. 3, p. 20.

19

Ibid., p. 152.

20

Ibid., p. 14.

21 Almeida GARRETT in "Noticia do Autor desta Obra", Lirica
Minimo apud. Obras Completas de Almeida Garrett, vol. VII, Circulo de
Lisboa, 1984.

22L. F. REBELO, Hist6ria do Teatro Poriugues, Publ, Europa-America,
1972, p. 15.
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23

A. GARRET, Obras Completas -

Teairo, vol. 3, p. 2l.

24

Ibid., p. 64.

25

A. H. de OLIVEIRA MARQUES, Op. Cit., p. 54.

26

A. GARRETI, Op. Cit., p. 23.

27 A. HERCULANO, in "D. Maria Teles. Drama em cinco actos. Par
Mem6rias do Conseroat6rio Real (1842), apud. e. REIS, e MO.N. PmES, Op. Cit
28

e. REIS, Tecnicas de Analise Textual, Almedina, Coimbra, 1978, p.

29

L. F. REBELO, Op. Cit., p. 29.

"Auto e per Vicente e per il suo editore termine generico, designativ
dei testi a carattere religioso quanta delle profanissime farse: ma e
strettamente collegato alla sua accezione originaria (acto), che poi si perd
posteriore teatro portoghese in cui figureranno non pochi autis in piti
Vicente, che piu tardi parlano in personna prima dira di essere colui ch
aytos al re" ..." Lucciana Stegagno PICCHIO, Storia del Teatro Portoghese, E
dell' Ateneo, Roma, 1964, p. 24.
30

31

A. GARRETI, Op. Cit., vol 3, p. 43.

32

Ibid., p. 79.

33

Ibid., p. 119.

34

M.L.e. BUESCU Compiiacam de Todalas Obras de Gil Vicente, p. 13

MENDES DOS REMEDIOS (ed.), Garcia de Resende Amado, Editor, Coimbra, 1917.
35

36

A. GARRETI, Op. Cit., vol. 3, p. 43.

37

Ibid., p. 120.

38

M. L. e. BUESCU Op.

39 Ibid.,

Misceliinea,

cu., p. 22l.

p. 212.

40

Ibid., p. 222.

41

"La metamorphose

ne se reduit ni

a un

changement

d'espece ni

un changement de regne. Elle est une hypothese sur le temps d'a
naissance et sur le temps dapres la mort. EHe franchit la limite entre m
esprit. Elle se presente, d'abord, comme une audace, une transgression
est interdite, un privilege si elle est permise ou actroyee par les di
BRUNEL, Le My the de LaMetamorphose, A. COLIN, Paris, 1974, p. 177.

42 Philipe HAMON in "Para Urn Estatuto Semiol6gico da Person
apud. Categorias da Narrativa, Arcadia, Lisboa, 1976, p. 96.

Notas

43 "In tanta avarizia e confusione di docurnenti, tutto quello que noi
del personaggio Gil Vicente, delle sue idee, della sua religiosita, del
posto erasmismo, del suo reazionarismo di uomo ligio alla corte,
progressismo di popolano del Cinquecento, del suo fantasioso mediev
del suo sorridente razionalismo, della sua cultura, della sua incultura
sappiamo unicamente dalla sua opera. II teatro di Gil Vicente e per noi l
biografia gilvicentina; anche se, comme tutte le biografie, interiore 0 ex
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