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CAPÍTULO 2 

ALMEIDA GARRETT E A FUNDAÇ.i\O 
DO ROMANTISMO PORTUGUES 



1. INTRODUÇÃO 

1. A personalidade literária de Almeida Garrett constitui-se e afirma-se 
num quadro cultural extremamente complexo. Tendo nascido ainda no sé
culo XVIII (em 1799), Garrett pode definir-se como o escritor que repre
senta um tempo que é sobretudo de transição: transição entre um Neo
classicismo com marcas visíveis do pensamento iluminista e um 
Romantismo que Garrett, juntamente com outros, tratou de difundir en
tre nós. 

Não pode, entretanto, dissociar-se a difusão do Romantismo de aspec
tos não estritamente literários da vida e trajecto cultural de Garrett: a sua 
vida política, por exemplo, marcada por exílios e conflitos com o poder; a 
sua peculiar configuração psicológica, em directa conexão com uma vida 
amorosa conturbada. 

Tendo nascido no Porto, oriundo de uma família burguesa e culta (o 
pai era proprietário, a mãe descendia de emigrantes «brasileiros», o tio era 
bispo), Garrett conheceu, desde muito novo, o exílio como fenómeno 
fundamental da sua existência. Em função da experiência do exílio - bem 
presente, por exemplo, num soneto intitulado «Saudade» - ser-lhe-á pos
sível não só encontrar afinidades emotivamente sentidas com escritores 
como Camões e Filinto Elísio, mas também contactar com realidades cul
turais que ajudam a conhecer (e a difundir em Portugal) a cultura român
tica. 

2. É já por razões políticas, pode dizer-se, que a família de Garrett se 
desloca para a Terceira, em 1809, fugindo à segunda invasão francesa. 
O jovem Garrett instala-se, pois, nos Açores, de onde partirá mais tarde 
para Coimbra; antes disso, no entanto, essa experiência açoriana é tam
bém um tempo de formação cultural disciplinada pela figura austera do 
tio bispo, D. Frei Alexandre da Sagrada Família: «0 jovem Garrett, sob a 
orientação do Bispo de Angra, não se "formou" literariamente no culto de 
um estreito cânone neoclássico aferido por regras miúdas, mas no apreço 55 
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da construção equilibrada, natural, simples e expressiva, isto é, no culto 
dos grandes princípios do classicismo, compatíveis com a valoração nova 
da sensibilidade e da eloquência e com a aceitação fruidora de moldes for
mais que fugiam à mesquinha severidade da crítica retórica» (Monteiro, 
1971, I: 62). 

O tempo de Coimbra é para Garrett também um tempo de cruciais 
experiências culturais (Amorim, 1881-4, I; Monteiro, 1971, I). Não tanto, 
diga-se de passagem, pelo que aprende na Universidade: desta, Garrett, 
como outros escritores portugueses, conservou uma recordação negativa, 
bem atestada pelas seguintes palavras: 

A mocidade inexperta ainda ali [na Universidade] bebe o leite da escravi
dão, e o sustento do despotismo. - Os seus mestres dogmatizam ainda os 
princípios mais subversores da ordem liberal e mais apagadores da luz da 
natureza (cit. por Amorim, 1881-4, I: 255). 

O que estas palavras muito claramente denunciam é a aguda percepção 
de um tempo ideológico e cultural substancialmente novo, mas ainda con
trariado por forças fiéis ao passado. De certa forma preparando-se para 
uma vida pública muito activa, o jovem poeta que escreve o soneto 
«Ü campo de Santana» ou os poemas de circunstância «A Liberdade» e 
«Aniversário da Revolução de 24 de Agosto», declara a sua plena adesão a 
um ideário que o leva, em 1823, na sequência da Vilafrancada, a um pri
meiro exílio. 

Entretanto, esse primeiro exílio vem a ser, como já se entreviu, a opor
tunidade privilegiada para contactos culturais em que a Literatura Inglesa 
ocupa lugar de destaque (Estorninho, 1955). As obras de Lord Byron, as 
de Walter Scott, também as de Shakespeare (Figueiredo, 1950) valorizado 
pelos românticos, constituem veículo de adesão a um Romantismo já vi
gorosamente implantado na Europa, adesão que a passagem de Garrett 
por França (onde o Camões e a Dona Branca são compostos) vem a con
firmar (Terra, 1967-8). 

A um fugaz regresso a Portugal segue-se um segundo exílio, quando 
da chamada Belfastada. Agora profundamente empenhado na luta pelo Li
beralismo, Garrett acompanha todos os passos dos emigrados (Inglaterra, 
França, Ilha Terceira, Mindelo), até ao Cerco do Porto e à vitória em Évo
ra-Monte. Depois disso, é uma vida política muito agitada, em identifica
ção com a ala mais radical do Liberalismo e com a liderança de Passos 
Manuel: a Revolução de Setembro algo deve aos artigos de Garrett 
n'O Português Constitucional; e, depois do triunfo de 1836, encontramos 
o escritor directamente responsabilizado por importantes reformas que o 
Setembrismo tentou concretizar (reforma do teatro, criação do Conserva
tório, intensificação da produção dramática, etc.). Precisamente daí advi
rão, mais tarde, na ressaca política do cabralismo, as perseguições que a 
Garrett serão movidas. 
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Isso não impede, contudo, que do Garrett político tenha ficado a ima
gem constituída do legislador e do parlamentar, cujo brilho oratório aju
dou a granjear a notoriedade que o escritor teve em vida. Uma notorieda
de que, ainda no plano político, fica a dever-se também a distinções e 
cargos de destaque, já no tempo da Regeneração: o título de visconde, a 
condição de par do Reino e o lugar de Ministro dos Negócios Estrangei
ros (em 1852) coroam uma vida pública a pouco e pouco complacente 
com a degenerescência dos ideais liberais. 

3. Mas a notoriedade de Garrett não se deve apenas à sua actividade li
terária e à sua intervenção na vida política do Liberalismo. Tal como 
acontece com outros escritores da nossa Literatura (Camões e Bocage, por 
exemplo), Garrett constitui uma personalidade já de si com uma dimensão 
verdadeiramente literária, no sentido em que é dotado de uma contextura 
psicológica peculiar. E isto é tanto mais importante quanto é certo que o 
tempo cultural de Garrett convida a uma espécie de fusão entre a repre
sentação literária de temas e atitudes românticas e a vivência, no quotidia
no, desses temas e atitudes - ainda que eventualmente seja difícil distin
guir o que nela existe de autêntico do que é encenado ou, noutros termos, 
separar o que nessa vivência é sincero do que é fingido (Coelho, 1976; Pi
mentel, 1989). 

""' Seja como for: 9 culto de um egocentrismo dominante, a emulação 
com o modelo camoniano do poeta genial e perseguido (Reis, 1982; Mon
teiro, 1987), a tendência para os gestos teatrais que eram também os do 
orador inflamado (Rocha, 1954 (a)), o dandismo conjugado com uma in
tensa vida mundana, são certamente os aspectos mais salientes de uma 
personalidade complexa e multímoda, de um cultor de mitos em que se 
projectava e comprazidamente revia (Coelho, si d. [1972]). Aspectos a 
que, naturalmente, há que juntar uma vitalidade sentimental notável, de
corrente de um perene donjuanismo, tudo bem representado na publica
ção, em 1853, um ano antes de morrer, de umas Folhas Caídas em que 
mundanidade e sentimento amoroso se articulam de forma hábil (Mourão
-Ferreira, si d.). 

4. O carácter multiforme da psicologia garrettiana muito tem que .ver 
com uma vida literária que se desenrola sob o signo da mudança: do Neo
classicismo ao Romantismo, Garrett experimenta soluções estéticas inova
doras, sem nunca postergar por inteiro, é bom notar, a lição neoclássica 
que fora a da sua formação. 

Por isso mesmo, a produção juvenil do autor do Camões releva de 
uma matriz inegavelmente neoclássica: as tragédias Lucrécia, Mérope e 
Catão, o poema Retrato de Vénus, mesmo não poucos textos recolhidos 
na Lírica de João Mínimo, filiam-se nessa matriz, bem representada num 57 
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léxico apuradamente vernáculo, numa sintaxe disciplinada, em frequentes 
referências mitológicas, mesmo em epígrafes (de Horácio, Virgílio, etc.) 
que denotam essa proveniência. 

Isso não impede que, de acordo com uma propensão ecléctica quase 
sempre muito viva, o jovem Garrett deixe transparecer, nos seus textos, 
temas e alusões já de orientação romântica. É isso que encontramos na Lí
rica de joão Mínimo, obra publicada em 1829, mas que recolhe textos 
muito anteriores; nela, os temas da liberdade, da saudade, do exílio ou da 
amargura da morte afloram em poemas marcados, ao mesmo tempo, pela 
presença activa de Filinto Elísio (leia-se, por exemplo, a longa elegia <<Fi
linto»), ou de poetas pré-românticos ingleses como Thomsom e Young. 
A «Notícia do autor desta obra», importante texto doutrinário com que 
Garrett abte a Lírica de joão Mínimo (v. infra, «Textos doutrinários»), 
constitui, de resto, uma reflexão típica de um tempo de mudança e de in
constância artística: à sedução pelo gótico alia-se o elogio da cultura na
cional, de par com remoques ao gosto romântico enquanto atitude con
vencional, e com a apologia da autenticidade como critério fundamental 
de criação artística. 

É já, pois, o Garrett romântico que assim se manifesta. Gradualmente 
seduzido pelos valores do Romantismo - mesmo, repete-se, quando p;;i_:
rece rejeitá-los, na medida em que se apresentem como comportamento 
«de escola» -, o jovem poeta exilado fixa no prólogo do Camões (v. in
fra, «Textos doutrinários») princípios que regem uma criação literária do
minada por procedimentos tipicamente românticos: a altiva consciência da 
inovação, a rejeição de regras, o primado do sentimento, o culto da inde
pendência, nos planos estético e político. O Camões é, contudo, ainda um 
poema híbrido: por um lado, ele «procura ajustar-se, pela sua estrutura
ção global, ao modelo do poema épico, tal como Camões o pratica n'Os 
Lusíadas»; mas, por outro lado, «comprometido embora com o código, o 
poema garrettiano não pode, por desse modo proceder, esquecer que a in
flexibilidade de um modelo atentaria contra a liberdade criativa que a vira
gem para o Romantismo começava a conquistar de modo irreversível» 
(Reis, 1982: 66-67). 

Como quer que seja, a imagem dominante que ressalta do Camões é a 
da figura do protagonista, no seu regresso à Pátria. Isolado no seio do 
grupo, o herói romântico configura-se como o ser que padece de uma ir
reparável solidão ontológica, de mistura com um sentimento nacional e 
com uma energia vital concentrada no olhar: «Desse olhos que a luz ateou 
do engenho/Quem um dos lumes apagou? - A guerra/no campo das ba
talhas. Um que resta/Vivaz centelha, e ávido se alonga/ À recobrada pá
tria» (Camões, I, 6). Junte-se a isto a representação do sentimento amoro
so, os ecos do exotismo oriental e uma certa sedução pela melancolia e 
ter-se-á uma noção mais precisa da dimensão já claramente romântica des
ta obra. 
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A Dona Branca confirma esta orientação, ainda que por outro modo. 
Trata-se, de resto, de uma obra que, a fazermos fé no testemunho do es
critor, mantém com o Camões uma relação curiosa, no plano da sua géne
se: angustiado pelas emoções que a escrita do Camões lhe suscitava, Gar
rett entrega-se, «como indicação higiénica, a composição menos grave.» 
E conclui: «Essa foi a origem de D. Branca, que fiz, seguidamente e sem 
interrupção, desde Julho até Outubro desse ano de 24, completando-a an
tes do Camões que primeiro começara, e que só fui acabar a Paris no In
verno de 24 a 25» (Nota B, do canto I do Camões). 

O estatuto de quase divertimento que Garrett atribui à Dona Branca 
não perturba, entretanto, a vinculação também claramente romântica da 
obra, por assim dizer anunciada desde as circunstâncias que rodeiam a sua 
publicação. Ao atribuir o livro a um certo F. E. (iniciais que remetiam pa
ra a autoria semi-anónima de Filinto Elísio, então já falecido), Garrett não 
só prestava uma homenagem ao poeta pré-romântico (também, como ele, 
exilado) que tanto admirava, como envolvia o aparecimento da obra numa 
atmosfera de mistério e clandestinidade que a um temperamento românti
co por certo era especialmente cara. 

Para além disso, a Dona Branca revela-nos um conjunto de ingredien
tes inequivocamente românticos, elaborados por uma atitude estética de 
iacto inovadora: a renúncia à mitologia pagã («Disse adeus às ficções do 
?aganismo/E cristão vate cristãos versos faço»; I, 2), a opção pelas <<nossas 
:indas ficções, nossa engenhosa/Mitologia nacional e própria» (III, 7), o 
?rivilégio do sentimento e da fantasia, o culto de uma teoria climática do 
::ielo que relativiza as emoções, em função de valores culturais autóctones. 
Tudo isto orienta a Dona Branca num sentido que é também o da Ado
z:nda (publicada em 1828) e o do Romanceiro (Lima, s/d.; Dias, 1988), 
;:m cuja introdução Garrett reafirma as bases vincadamente nacionalistas 
~a acepção «regeneradora» que o termo tinha na época) da sua prática 

:;_iltural (v. supra, "Textos doutrinários» no cap. «Ü Romantismo portu
.;:CJês: temas, valores, gerações»). 

5. A partir daqui, a produção literária garrettiana será solidária com 
..:ma vivência romântica cada vez mais intensa, sem prejuízo de no es
::-itor se observar o regular reconhecimento da importância da lição dos 
:lássicos. 

A recolha poética Flores sem fruto, publicada em 1845 (mas incorpo
'."ando poemas que remontam aos anos 20) é disso mesmo um testemunho 
:::rnito claro. Trata-se de uma colectânea atravessada por referências a Ho
'."à.cio, Anacreonte, Virgílio e Safo, referências prolongadas em léxico, sin
~:_xe, metros e formas estróficas relativamente conservadoras e que hoje 
::.os surgem irremediavelmente envelhecidas; mas trata-se também, de for
:::::a episódica, de uma tentativa para plasmar um discurso regido pela es- 59 
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pontaneidade declarada numa nota preambular de 1843, em que Garrett se 
refere nestes termos ao fenómeno da criação poética: «Isto [ ... ] que nasce 
espontâneo d'alma, que vem, como ejaculação involuntária de dentro, 
trasborda o coração de júbilo ou de pena ou de admiração». 

Só a espaços a poesia das Flores sem fruto patenteia essa espontaneida
de romântica e os valores que se lhe agregam: no longo poema «A caverna 
de Viriato», no cenário de «Tempestade», no deleite pelo isolamento de 
«Solidão», no pendor exclamativo de «Nunca mais» ou na agilidade rítmi
ca d' «As minhas asas». Bem diferente é o que encontramos nas Folhas 
Caídas: sob o signo de um sentimento amoroso mais desenvolto, em arti
culação com uma visível tensão erótica, a poesia das Folhas Caídas traduz 
uma capacidade apreciável (também porque o escritor é agora o homem 
maduro na casa dos 50 anos) para enunciar um discurso de teor individua
lista, sem deixar, contudo, de ser contido e um tanto calculado. Para além 
disso, as Folhas Caídas suscitaram, na época, a curiosidade que bem se 
compreende, por força da notoriedade do seu autor e das alusões indiscre
tas e um tanto exibicionistas à sua relação amorosa com Rosa Montufar; 
assim se fixa numa poesia em certa medida de circunstância um moderado 
talento poético que «continua a tradição de uma poesia confessional, de 
experiência concreta do amor, que deriva de José Anastácio e de Bocage. 
E aproxima-se, em especial, deste último pelo sentimento do amor como 
pecado, pelo drama de viver repartido entre os nobres anseios da alma e as 
'vis' solicitações da carne [ ... ]» (Coelho, si d. [1972]: 139-140). 

6. O relevo de que Garrett entre nós desfruta, como figura dominante 
do Romantismo, liga-se indissociavelmente à actividade política do autor; 
é o seu empenhamento na Revolução de Setembro que o leva a aprofun
dar a vocação dramática, não só como responsável pelas reformas então 
empreendidas (Saviotti, 1948-9), mas também como dramaturgo. Obras 
como Um Auto de Gil Vicente, D. Filipa de Vilhena, O Alfageme de San
tarém e Frei Luís de Sousa constituem não só o contributo garrettiano pa
ra a reforma do teatro português, mas também, por certo, dos poucos 
exemplos qualitativamente válidos que nos ficaram, como resultado desse 
impulso reformador. 

O Frei Luís de Sousa ocupa aqui um lugar especial. Além de obra mul
tifacetada, susceptível, por isso, de desencadear interpretações muito di
versificadas (Picchio, 1967), o Frei Luís de Sousa surge num momento 
propício para uma reflexão metaliterária directamente interessada na questão 
dos géneros e na função social do teatro. De facto, a «Memória ao Conser
vatório» (v. infra, «Textos doutrinários» e também supra, no cap. «Ü Ro
mantismo português: temas, valores, gerações») é, antes de mais, um texto 
decorrente de uma concepção cívica e pedagógica da Literatura, num tem
po propício à educação das mentalidades através das práticas culturais; ao 
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mesmo tempo, Garrett equaciona, com uma desenvoltura que nele não é 
nova, a questão dos géneros, acabando por postular o hibridismo formal 
como decisiva opção artística: reclamando a condição de drama românti
co, mas sem renunciar à memória da tragédia, o Frei Luís de Sousa inscre
ve-se, deste modo, na linha do pensamento estético de Victor Hugo, pio
neiro de substanciais transformações na teoria e na criação literárias do 
Romantismo europeu (Pavão, 1980; Monteiro, 1987). 

Obra composta num estilo dotado de grande naturalidade e de formu
lação praticamente coloquial, tentando (e conseguindo, em grande parte) 
fugir à retórica estereotipada do dramalhão romântico (Régio, s/d.), o Frei 
Luís de Sousa desenvolve uma acção simples, enquadrada por um pano de 
fundo histórico - a derrota em Alcácer-Quibir e a ocupação filipina -, 
apenas desequilibrada com a cena final da morte de Maria, concessão me
lodramática que destoa da sobriedade dominante na obra; ao mesmo tem
po, ao privilegiar um assunto histórico de claro recorte sebastianista (Rea
li, 1970), o Frei Luís de Sousa insiste na vertente nacionalista que 
caracteriza a produção literária garrettiana, sem, no entanto, incorrer no 
artificialismo da Literatura de temática histórica da segunda geração ro
mântica. 

7. De temática histórica e de orientação nacionalista deve falar-se tam
bém a propósito de duas outras obras fundamentais de Almeida Garrett: 
as Viagens na minha terra e O Arco de Santana. Já se disse, noutro local 
deste volume (cf. supra, cap. «Ü romantismo português: temas, valores 
gerações»), que O Arco de Santana, sem ser um romance histórico com a 
dimensão e o alcance de obras coevas, constitui um exemplo curioso de 
aproveitamento da História com um propósito de denúncia e de interven
ção crítica: recuperando uma obra iniciada nos vagares do cerco do Porto, 
Garrett ajusta-a a uma situação político-social opressora, na medida em 
que a construção de uma intriga em torno da figura tirânica do bispo do 
Porto remete claramente para o tempo sombrio da ditadura cabralista. 

Que fique bem dara, no entanto: o romance O Arco de Santana não 
atinge o apuro que, na reconstituição do tempo e do espaço, encontramos 
nos romances históricos de Herculano. A história movimentada do rapto 
de Aninhas, da revolta chefiada por Vasco, da revelação de que este era fi
lho do Bispo e, por fim, do castigo do prelado, essa história recheada de 
incidentes, dizíamos, pode prender a atenção pela forma como se vão su
cedendo eventos que não escapam sequer a uma certa propensão para o 
romanesco com alguma coisa de convencional (por exemplo: a revelação 
da identidade do pai desconhecido); mas, também por isso, O Arco de 
Santana fica aquém da densidade e da complexidade ideológica de outras 
obras garrettianas (Seixo, 1977). 

Complexidade ideológica é o que encontramos naquela que é certa- 61 
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mente a grande obra de Garrett: as Viagens na minha terra, obra escrita 
também sob o signo de uma situação política adversa (Monteiro, 1966 ), e 
publicada em circunstâncias capazes de dela fazerem, de facto, um impor
tantíssimo testemunho crítico e ideológico sobre a sociedade portuguesa 
do Liberalismo, o seu passado próximo, as suas contradições presentes e o 
seu destino futuro. 

Trata-se, aliás, da obra de Garrett que mais interpretações, de diversa 
dimensão e índole, tem suscitado (p. ex.: Pimpão, 1972; Coelho, 1977; 
Monteiro, 1984; Cidade, 1985; Reis, 1989). Tendo iniciado a sua publica
ção na Revista Universal Lisbonense, em 1843, as Viagens são interrompi
das, por circunstâncias nunca esclarecidas, mas certamente relacionadas 
com a incomodidade que o seu texto - texto desenvolto e estilisticamente 
muito inovador (Dias, 1983) - certamente provocava, num momento po
lítico delicado. Para além disso, a publicação numa revista como a citada 
(que, é bom lembrar, era então um importante instrumento de acção cul
tural, orientado para um público burguês e romântico) convidava a estra
tégias discursivas como as que encontramos nas Viagens: uma propensão 
folhetinesca, capaz de gerir com muita subtileza as suspeitadas curiosida
des do leitor, e um pendor dialógico e interpelativo, por vezes quase pro
vocatório, especialmente adequado ao exercício de uma função pedagógica 
e de uma atitude persuasiva, do ponto de vista ideológico (Reis, 1986 ). 

Tendo reiniciado, desde o início e com substanciais alterações (Tava
res, 1943 ), a sua publicação em 1845 (ano em que ocorre também a edição 
em livro), as Viagens não são, portanto, um simples «relato de viagem», 
classificação que o narrador habilmente rejeita, logo no capítulo II. São 
um conjunt'o de «viagens», pela paisagem portuguesa, é certo, mas tam
bém pela História, pela Cultura, pela Literatura, pelo devir da Sociedade, 
pela Arquitectura, pelas tradições populares, etc., etc., o que perfeitamen
te adequa a estas digressões o estilo digresssivo de um narrador que se não 
limita, afinal, a «fazer crónica», como anunciara no I capítulo. 

Tanto assim é, que a estrutura das Viagens torna-se cada vez mais 
complexa, à medida que o relato avança: primeiro é a história da «Menina 
dos Rouxinóis», desencadeada de maneira aparentemente casual, mas afi
nal estreitamente relacionada, através das personagens e dos valores que 
equacionam, com o tempo, com os lugares e com as preocupações que o 
viajante e os seus companheiros condividem; depois é ainda, em jeito de 
epílogo, a longa carta autobiográfica de Carlos a Joaninha, espécie de ba
lanço desencantado de um trajecto existencial tensamente ligado ao desti
no histórico do Liberalismo português. Por isso pode dizer-se, em jeito 
de conclusão, que, «inscrito entre o veemente apelo a Santarém para que 
soerga a sua cabeça e a chegada a Lisboa desse narrador que tanto viu e 
pensou, o fim de Carlos é, com quantas atenuantes seja apresentado, a 
amostragem exemplar do nefasto suicídio moral que vai matando a Na
ção» (Monteiro, 1984: 578). 
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3. TEXTOS DOUTRINÁRIOS 

Romantismo e inovação 
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A índole deste poema é absolutamente nova; e assim não tive exemplar 
a que me arrimasse, nem norte que seguisse 

Por mares nunca dantes navegados. 

Conheço que ele está fora das regras; e que, se pelos princípios clássi
cos o quiserem julgar, não encontrarão aí senão irregularidades e defeitos. 
Porém declaro desde já que não olhei a regras nem a princípios, que não 
consultei Horácio nem Aristóteles, mas fui insensivelmente depôs o cora
ção e os sentimentos da natureza, que não pelos cálculos da arte e opera
ções combinadas do espírito. Também o não fiz por imitar o estilo de By
ron, que tão ridiculamente aqui macaqueiam hoje os franceses a torto e a 
direito, sem se lembrarem que para tomar as liberdades de Byron, e come
ter impunemente seus atrevimentos, é mister haver um tal engenho e ta
lento que, com um só lampejo de sua luz, ofusca todos os descuidos e im
pede a vista deslumbrada de notar qualquer imperfeição. Não sou clássico 
nem romântico; de mim digo que não tenho seita nem partido em poesia 
(assim como em coisa nenhuma); e por isso me deixo ir por onde me le
vam as minhas ideias boas ou más, e nem procuro converter as dos outros 
nem inverter as minhas nas deles: isso é para literatos de outra polpa, ami
gos de disputas e questões que eu aborreço. 

A acção do poema é a composição e publicação d'OS LUSÍADAS; os 
outros sucessos que ocorrem são de facto episódicos, mas fiz por os ligar 
com a principal acção. Tão sabida é a fábula ou enredo d'OS LUSÍADAS 
e a vida de seu autor, que nem tenho mais explicações que fazer a este res
peito, nem será difícil ao leitor o distinguir no meu opúsculo o histórico 
do imaginado: mas não separará decerto muita coisa, porque das mesmas 
ficções que introduzi têm sua base verdadeira as mais delas. 

Sobre ortografia (que é força cada um fazer a sua entre nós, porque a 
não temos) direi só que segui sempre a etimologia em razão composta com 
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a pronúncia; que acentos, só os pus onde sem eles a palavra se confundira 
com outra; e que de boamente seguirei qualquer método mais acertado, 
apenas haja algum geral e racionável em português: o que tão fácil e sim
ples seria se a nossa Academia e Governo em tão importante coisa se em
penhassem. 

Paris, 22 de Fevereiro de 1825. 

Almeida Garrett, «Na primeira edição» de Camões [1825]. 

Credo poético de João Mínimo 

Desapontamento - desapontamento inglês - que não há outra pala
vra em língua nenhuma que expresse o que eu senti - desapontamento 
tão triste e tão aguado, nunca o provei. O interior da igreja é exactamente 
o tal misto hermafródico de arquitectura anfíbia e ridícula, de doirados e 
mármores fingidos, de colunas anómalas que a nenhuma ordem pertencem 
- ou mais exactamente, formam a nova ordem asnática, adaptada para a 
construção de quase todos os novos edifícios em Portugal, e para a em
plastração e degradação de todos os antigos. 

E o sepulcro, o túmulo de :g,J:2,i~~, que é dele? - Não é nenhuma 
destas sepulturas rasas, espero eu ao menos. Não. - No altar-mor? Não. 
Absolutamente não aparece. Enfim deparei com um pobre homem, assim 
coisa de sacristão muito velho e muito bruto, que me valeu de cicerone: -
Há-de ser naquela capelinha velha à esquerda. - Como! nesta aqui, aban
donada, cheia de teias de aranha, indecente! ... E era nessa; nessa estava o 
túmulo de D. Dinis; uma espécie de sarcófago meio moderno afrancesa
do, meio antigo agregado ou egipcianado, feito de estuque, pintado a mor
te-cor, fingindo pedra lioz; as armas de Portugal, também pintadas na 
frente, mas pintadas como hoje as pinta e grava e esculpe a geral e descui
dada ignorância, - escudo redondo que nunca foi escudo real, coroa da 
Senhora da Conceição, que nunca foi coroa portuguesa: sensaboria e ridi
cularia vulgar nos selos públicos, na moeda, nos edifícios do Estado, em 
tudo; - que até nestas coisas pequenas está Portugal degenerado, muda
do e parodiado. 

Pois nem o singelo monumento do grande rei D. Dinis escapou à em
plastragem universal? Nem o respeito à sua memória, nem a veneração a 
tão honradas cinzas, nada valeu! - Coitadas, as pobres freiras, e o toici
nhudo confessor (o convento é Bernardo e governado por Bernardos) cui
daram talvez fazer uma obra meritória, uma honraria à memória do fun
dador, caiando-lhe, encaliçando-lhe, borrando-lhe e sarapintando-lhe o 
monumento. 

O meu cicerone teve a bondade de se ir embora, e de me deixar só à 
minha vontade fazer de meu vagar estas reflexões, em que não levei pouco 
tempo. 69 
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Quando eu mais embebido estava nelas, e com os olhos maquinalmen
te fitos no monumento, senti de repente ao pé de mim sinal de fôlego vi
vo. Acordei do meu quase letargo, e ao voltar-me encarei com um homem 
moço ainda, mas desbotado de toda a flor da idade, mal trajado, mas de 
uma figura não vulgar, destas que ficam, olhos vivos e penetrantes, e com 
certo não sei quê extraordinário em todo ele que me tocou. Tinha-se 
aproximado de mim sem o eu sentir, e com os braços cruzados sobre o 
peito, como que me media com uns olhos tão vivos que pareciam entrar
-me até o mais recôndito do coração. [ ... ] 

- Se quisesse vir honrar a minha pobre casa e entreter até que aca-
bem, (eu moro aqui ao pé) conversávamos ... Eu também gosto de versos, 
e por desgraça até os faço ... os fiz. 

- Bravo! estou com a minha gente: vamos. 
Escuso dizer que um dos interlocutores deste diálogo era o meu sa

cristão filósofo, o outro eu, que imediatamente aceitei o convite, com do
brada vontade depois que soube que o homem era poeta. Voltámos costas 
ao outeiro, e entrámos logo em uma casita pequena e humilde à saída do 
largo. Fomos para o quarto do meu novo amigo, que era mui confortável 
e asseado, em sua pequenez e modesto arranjo. Deu-me guapa ceia de sa
boroso peixe frito e salada, com delicioso vinho do sítio, puro e sem 
aguardente - coisa que abomino, perversa moda portuguesa de conservar 
o vinho, que equivale a perdê-lo. Conversámos largamente e vagamente 
sobre diversos objectos, e viemos a descair naturalmente no capítulo dos 
versos. 

- ·Que lhe parece, disse eu, o que se tem feito aí no outeiro? Os rapa
zes ressuscitaram hoje com todo o brilho a antiga usança nacional. 

- Sim; algumas faíscas de engenho têm vislumbrado por entre uma 
corja de sensaborias e disparates, que é o de que sempre se compõe um 
outeiro. 

- Oh que blasfémia! se os meus companheiros o ouvissem ... Já vejo 
que é da tal escola estrangeira: dos horacianos, ou dos românticos? 

- Não sou nada disso: não gosto de escolas e detesto estrangeirices. 
Em tudo sou português velho, e assim hei-de morrer. Mas a nossa diferen
ça toda vai no fixar a época dos verdadeiros modelos. Os primeiros portu
gueses alfonsinhos eram gente semibárbara, e em literatura, em costumes, 
em linguagem, têm pouco que se imite; os degenerados portugueses que 
sofreram o jugo castelhano sessenta anos a fio e desprezavam já a sua lín
gua bela, sonora e natural, para escrever na empolada e presunçosa língua 
dos tiranos, quem os há-de imitar? Tão-pouco o merecem os que se segui
ram e que não sabiam senão alambicar conceitos e guindar frases desco
munais e desnaturais. Outro tanto direi dos ultrafilintistas, dos ultra
-elmanistas e dos ultras de toda a espécie que hoje infestam e infectam a 
literatura portuguesa. O que fica, tiradas estas épocas, são os bons tempos 
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da monarquia, são os reinados da raça Joanina antes do cativeiro castelha
no, e depois dele, o curto mas glorioso período que se compreende na úl
tima parte do reinado de D. José e na primeira do de D. Maria. Costumes 
nacionais, linguagem (a dos bons autores) tudo é português legítimo, com 
as variações que o século, as luzes e a diferente civilização produziram. E 
restringindo à espécie em que estamos, de versos, nos poetas dessas duas 
épocas é que aparecem os nossos únicos mestres e modelos. Estudá-los 
cuidadosamente é indispensável a quem quiser fazer versos portugueses; 
imitá-los cegamente, não; já porque eles têm muitos defeitos que convém 
evitar, já porque há muitas belezas que eles desaproveitaram e que nós não 
devemos. Este é o meu credo poético nacional. 

Quanto a estrangeiros, convém estudá-los, convém imitá-los no que é 
imitável, nacionalizando-o: mas o que faz gala de imitar às tontas os es
trangeiros e desprezar os seus, não é só tolo, é ignorante e estúpido. 

Eu fiz muito verso, muito verso mau, alguns sofríveis. Tenho queima
do milhares, ainda aí tenho muitos. Mas fiz sempre por fugir do vício das 
escolas: nem sempre o consegui; geralmente é coisa que detesto. Que quer 
dizer horacianos, filintistas, elmanistas, e agora ultimamente, clássicos, ro
mânticos? Quer dizer tolice e asneira sistemática debaixo de diversos no
mes. Pois quando quero fazer uma ode genial - ou elegante de qualquer 
género simples e natural, não é o estilo, a maneira de Horácio o melhor 
modelo? Se faço um soneto ou um epigrama porque não hei-de tomar Bo
cage por meu exemplar? Se se trata de sublimes raptos líricos, quem che
gará tão alto como Francisco Manuel? Se o meu assunto é clássico, se o 
:alho e adorno no género grego da arte antiga, se invoco sua elegante mi
:ologia, porque não hei-de ser eu clássico, porque não hei-de afinar a mi
nha lira pela dos sublimes cantores que tão estremados a tocaram? Mas se 
~scolho assunto moderno, nacional, que precisa um maravilhoso nacional, 
:noderno, se em vez da lira dos vates, tomo o alaúde do menestrel ou a 
~arpa do bardo, como posso então deixar de ser romântico! Que ridículos 
::ão serão os moldes e adornos clássicos do Pártenon ou do Panteão em
::,rechados neste edifício gótico? ... Não acha que tenho razão? 

Almeida Garrett, «Notícia do autor desta obra,, 
[Prefácio a Lírica de joão Mínimo, 1828]. 

Frei Luís de Sousa: tragédia e drama 

Esta é uma verdadeira tragédia - se as pode haver, e como só imagino 
~ue as possa haver sobre factos e pessoas comparativamente recentes. Não 
:::ie dei todavia esse nome porque não quis romper de viseira com os esta
~ermos respeitados dos séculos que, formados de peças que nem ofendem 
:1em defendem no actual guerrear, inanimados, ocos e postos ao canto da 
sala para onde ninguém vai de propósito - ainda têm contudo a nossa 71 
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veneração, ainda nos inclinamos diante deles quando ali passamos por 
acaso. 

Demais, posto que eu não creia no verso como língua dramática possí
vel para assuntos tão modernos, também não sou tão desabusado contudo 
que me atreva a dar a uma composição em prosa o título solene que as 
musas gregas deixaram consagrado à mais sublime e difícil de todas as 
composições poéticas. 

O que escrevi em prosa, pudera escrevê-lo em verso; - e o nosso ver
so solto está provado que é dócil e ingénuo bastante para dar todos os 
efeitos da arte sem quebrar na natureza. Mas sempre havia de aparecer 
mais artifício do que a índole especial do assunto podia sofrer. E di-lo-ei 
porque é verdade - repugnava-me também pôr na boca de Frei Luís de 
Sousa outro ritmo que não fosse o da elegante prosa portuguesa que ele, 
mais do que ninguém, deduziu com tanta harmonia e suavidade. Bem sei 
que assim ficará mais clara a impossibilidade de imitar o grande modelo; 
mas antes isso, do que fazer falar por versos meus o mais perfeito prosa
dor da língua. 

Contento-me para a minha obra com o título modesto de drama; só 
peço que a não julguem pelas leis que regem, ou devem reger, essa com
posição de forma e índole nova; porque a minha, se na forma desmerece 
da categoria, pela índole há-de ficar pertencendo sempre ao antigo género 
trágico. 

Não me digo por me dar aplauso, nem para obter favor tão-pouco; se
não porque o facto é esse, e para que os menos reflectidos me não jul
guem sobre dados falsos e que eu não tomei para assentar o problema que 
procurava resolver. 

Não sei se o fiz: a dificuldade era extrema pela extrema simplicidade 
dos meios que adaptei. Nenhuma acção mais dramática, mais trágica do 
que esta; mas as situações são poucas: estender estas de invenção era adel
gaçar a força daquela, quebrar-lhe a energia. Em um quadro grande, vasto 
- as figuras poucas, as atitudes simples, é que se obram os grandes mila
gres da arte pela correcção no desenho, pela verdade das cores, pela sábia 
distribuição da luz. 

Mas ou se há-de fazer um prodígio ou uma sensaboria. Eu sei a que 
empresa de Ícaro me arrojei, e nem tenho males a que dar nome com a 
minha queda: elas são tantas já! 

Nem amores, nem aventuras, nem paixões, nem caracteres violentos de 
nenhum género. Com uma acção que se passa entre pai, mãe e filha, um 
frade, um escudeiro velho, e um peregrino que apenas entra em duas ou 
três cenas - tudo gente honesta e temente a Deus - sem um mau para 
contraste, sem um tirano que se mate ou mate alguém, pelo menos no úl
timo acto, como eram as tragédias dantes - sem uma dança macabra de 
assassínios, de adultérios e de incestos tripudiada ao som das blasfémias e 
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das maldições, como hoje se quer fazer o drama - eu quis ver se era pos
sível excitar fortemente o terror e a piedade - ao cadáver das nossas pla
teias, gastas e caquécticas pelo uso contínuo de estimulantes violentos, 
galvanizá-lo com só estes dois metais de lei. 

Repito sinceramente que não sei se o consegui; sei, tenho fé certa que 
aquele que o alcançar, esse achou a tragédia nova, e calçou justo no pé o 
coturno das nações modernas; esse não aceite das turbas o i9&yaç; consa
grado, o bode votivo; não subiu ao carro de Téspis, não besuntou a cara 
com borras de vinho para fazer visagens ao povo, esse atire a sua obra às 
disputações das escolas e das parcialidades do mundo, e recolha-se a des
cansar no sétimo dia de seus trabalhos, porque tem criado o teatro da sua 
epoca. 

Mas se o engenho do homem tem bastante de divino para ser capaz de 
tamanha criação, o poder de nenhum homem só não virá a cabo dela nun
ca. Eu julgarei ter já feito muito se, directamente por algum ponto com 
que acertasse, indirectamente pelos muitos em que errei, concorrer para o 
adiantamento da grande obra que trabalha e fatiga as entranhas da socie
dade que a concebeu, e a quem peja com afrontamentos e nojos, porque 
ainda agora se está a formar em princípio de embrião. 

Nem pareça que estou dando grandes palavras a pequenas coisas: o 
drama é a expressão literária mais verdadeira do estado da sociedade: a so
.::iedade de hoje ainda se não sabe o que é: o drama ainda se não sabe o 
que é: a literatura actual é a palavra, é o verbo, ainda balbuciante, de 
Jma sociedade indefinida, e contudo já influi sobre ela; é, como disse, a 
sua expressão, mas reflecte a modificar os pensamentos que a produzi
~am. [ ... ] 

Escuso dizer-vos, Senhores, que me não julguei obrigado a ser escravo 
da cronologia nem a rejeitar por impróprio da cena tudo quanto a severa 
.::rítica moderna indigitou como arriscado de se apurar para a história. Eu 
sacrifico às musas de Homero, não às de Heródoto: e quem sabe, por fim, 
o:m qual dos dois altares arde o fogo da melhor verdade! 

Versei muito e com muito afincada atenção, a Memória que já citei do 
:iouto sócio da Academia Real das Ciências, o Sr. Bispo de Viseu; e cola
.:::onei todas as fontes de onde ele derivou e apurou seu copioso cabedal 
:'..e notícias e reflexões; mas não foi para ordenar datas, verificar factos ou 
.:.ssentar nomes, senão para estudar de novo, naquele belo compêndio, ca
~ acteres, costumes, as cores do lugar e o aspecto da época, aliás das mais 
sabidas e averiguadas . 

Nem o drama, nem o romance, nem a epopeia são possíveis, se os qui
s.:rem fazer com a Arte de Verificar as Datas na mão. 

Almeida Garrett, «Ao Conservatório Real» 
[Memória lida ao Conservatório Real, 

sobre o Frei Luís de Sousa, 1843]. 73 
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Walter Scott ressuscitou a poesia dos tempos feudais, e nos entusias
mou por ela; Lamartine fez-nos chorar sobre as ruínas dos mosteiros; Ví
tor Hugo fez-nos carpir a soledade das nossas quase abandonadas cate
drais. As artes do desenho acudiram ao reclamo da poesia e lhe prestaram 
todos os seus prestígios. Fez-se uma grande revolução, nos sentidos pri
meiro, depois nos sentimentos, depois nas opiniões. O feudalismo, que 
não inspirava senão horror ao homem do século dezanove, começou a ex
citar-lhe a admiração; o monaquismo, que era aborrecido e desprezado, 
obteve dó e compaixão. E até aqui a revolução era salutar: ganhava a tole
rância, ganhava a moral, ganhava a religião com ela; porque em verdade o 
filosofismo do século passado tinha derrancado tudo à força de corrigir e 
aperfeiçoar. 

A reacção, como ela se fez naturalmente, nos corações e nos ânimos, 
como a inspiraram os grandes poetas - grandes profetas e grandes mis
sionários do século -, era salutar e benéfica. Mas os míopes e pigmeus da 
oligarquia, exagerando o elastério verdadeiro, quiseram levá-la onde ela 
não pode ir, torcer-lhe a direcção e granjeá-la em sórdido proveito de seus 
mteresses. 

Eis aqui como os Jesuítas queriam obscurantizar a França à sombra de 
Chateaubriand, o imortal defensor da liberdade da imprensa: eis aqui co
mo ali vinha a lei dos morgados, como ali veio a lei do sacrilégio - e co
mo ainda hoje, de novo, as pretensões clericais, por lá e por cá, por toda a 
parte vão levantando uma cabeça que ninguém diria senão que esta gente 
vem dos antípodas - ou que são os «sete dormentes da Grécia» que acor
daram agora e não sabem o que por cá foi, neste último século sobretudo. 

Ora, a reacção poética e religiosa - é uma só, e a mesma - é outra e 
mui diferente do que a eles querem ou supõem, os tais senhores; hão-de
-se ir desenganando. Mas enquanto se não desenganam, molestam e fati
gam os povos com as suas tentativas, desmoralizam a sociedade, atrasam a 
civilização, comprometem a causa da religião e a da humanidade. 

E tudo isto, a maior parte disto pelo menos, fizemo-lo nós, sem que
rer, com a paixão do gótico. A arte moça, a poesia do século dezanove es
tá reponsável para com duas gerações. A que nos precede, a que destruiu 
as obsoletas instituições dos nossos maiores, acusa-nos de ingratidão e in
constância, queixa-se de que desacreditamos e desonramos a sua missão, 
de que sofismamos e anulamos os resultados dela. A geração que vem 
atrás de nós há-de-nos arguir altamente de havermos atrasado o progres
so, de termos feito perigar a causa da humanidade. 

E ambas nos acusarão com justiça se, conhecido o abuso que de nossa 
inocência querem fazer, não sairmos já a protestar por ela, e nos não ex
tremarmos com tempo dos falsos profetas e dos falsos apóstolos que vêm 
atrás de nós, lançando no sulco que nós abrimos e semeámos de bom tri
go, o joio mau de suas pretensões e interesses. 



"' !!! 

l 
t 
f 
t 
t 

i 

A obra do espírito que se não confunda com a corrupção da matéria! 
Do meio deste lodo de utilitários e de agiotas em que patinha e cha

furda o corpo da sociedade - o pensamento dela tende a elevar-se a 
Deus, ao ideal da verdade e da formosura eterna, ao sublime do Cristia
nismo. É um facto; é um facto incontestável. O altar está mais seguro do 
que nunca esteve: mas os seus ministros esperam em vão tornar a devorar 
a grossura da terra, muito mais ainda tornar a dominar a terra. 

E os que mais trabalharam na reacção religiosa e poética, mais obriga
ção têm agora de lho dizer a eles, e de fazer sentir aos povos esta verdade. 
Poupar-se-á muita fadiga inútil, muita desgraça - quem sabe se muito 
sangue também? 

Quando ao cabo destas grandes considerações eu concluir que por isso 
vou publicar um romance, uma novela - que dirão os leves de cabeça e 
mais leves de língua? Parturient montes. Pois dizem uma sandice, uma 
necedade - em português mais vulgar, mas não menos clássico, uma 
tolice. 

Com romances e com versos fez Chateaubriand, fez Walter Scott, fez 
Lamartine, fez Schiller, e fizeram os nossos também, esse movimento 
reaccionário, que hoje querem sofismar e granjear para si os prosistas e 
calculistas da oligarquia. 

Com romances e com versos lhe havemos de desfazer, pois, o vilão ar
tifício. 

É sim, é por isto e para isto que hoje publico um romance, traçado e 
meio escrito há doze anos sob impressões e inspirações mui diversas. En
tão, reflecti que a natureza do assunto me havia de levar forçosamente on
de eu não queria ir nem levar ninguém. Suspendi a obra, e adiei a sua pu
blicação para um termo que, agora confessarei com toda a lisura, nunca 
supus que houvesse de ser tão próximo. Imaginei-me: o «dia e a condi
ção» chegaram mais cedo do que ninguém os podia esperar. 

Há doze anos, há dez, há cinco, há três, era inconveniente, era impolí
tico, não era generoso - que é pior - recordar a memória de D. Pedro
-o-Cru açoitando por suas mãos um mau bispo. 

De repente, em dois anos, a oligarquia eclesiástica levantou a cabeça. 
Pode-se dizer deles o que em mui diverso sentido dizia o eloquente pane
girista dos primitivos cristãos: São de ontem e já invadem tudo, o palácio, 
a Cúria, o conselho do príncipe e as assembleias da nação. Já pretendem 
-::om uma exigência, já dispõem com uma arrogância! ... Já, na imaginação, 
atiçam as fogueiras do Rossio, e benzem a corda das forcas do Campo de 
Sant' Ana. E enquanto não chega esse dia de glória e de bênção, vão acon
selhando e aprovando quanta crueldade e perseguição podem contra os li
berais, contra os mesmos que suscitaram e dirigiram essa reacção de opi
:1ião sem a qual nem reis nem papas lhes faziam suster nas mãos o báculo 
e a púrpura nos ombros. 75 



Hoje não é já só conveniente; é necessária a recordação daquele severo 
exemplo da crua justiça real. 

Hoje é útil e proveitoso lembrar como os povos e os reis se uniram 
para debelar a aristocracia sacerdotal e feudal. 

Não há medo, repito, que ela volte; mas há certeza que tenta voltar: e 
essa tentativa só por si, e só em si é uma revolução terrível. 

Eis aqui porque hoje se publica e de pouco se concluiu o romance que 
aqui vai. [ ... ] 

Almeida Garrett, «Ao leitor benévolo (na primeira edição),, 
d'O Arco de Santana [1845]. 

Dona Branca: exílio e saudade 

76 

Publicando esta nova edição de Dona Branca, a primeira que se faz em 
Portugal depois de umas quantas francesas e brasileiras, pareceu-me dever 
pôr aqui alguma memória, tanto da primeira composição do poema, como 
da presente forma com que hoje se reproduz. 

E consintam-me, antes de tudo, o desabafo de dizer que nenhum ho
mem ainda fugiu tanto ao seu destino como eu; nenhum porém foi tão 
perseguido do «inevitabile fatum» que me não deixou. De criança me ten
taram e namoraram as musas, e de criança lhes resisti sempre, com mais 
severo pudor do que o casto José, deixando-lhe por vezes nas mãos lasci
vas a capa virginal de minha pudicícia, e fugindo com mérito e virtude 
verdadeira, porque fugia a deleites suspirados, ardentemente desejados de 
minha alma. 

Imberbe ainda, na Universidade, macerei os desejos rebeldes com je
juns e cilícios; estudando muito direito romano, teimando no Euclides e 
no Bezout, fazendo impossíveis, e conseguindo, durante cinco anos quase, 
afastar de mim a tentação. A maldita mania das comédias particulares que 
ali apareceu de repente entre os estudantes, o entusiasmo da Revolução de 
Vinte que me apanhou em flagrante, rodeado de Enciclopedistas, de 
Rousseaus e de Voltaires, deitaram a perder tudo ... atirei com o gorro por 
cima da ponte e fiz versos. 

Durou-me pouco a embriaguez desta primeira paixão; porque entran
do cedo no mundo e nas agitações políticas, o ócio das recreações literá
rias me enfadou logo. 

Por mais de dois anos as não vi as tais musas. Mas emigrei; e a soli
dão, a tristeza, as saudades no exílio me submeteram de novo a seu im
pério. Foi então que fiz a Dona Branca; e de então data a luta constante 
de minha vida em que, ora triunfo eu e a minha razão, ocupando-me de 
coisas graves e úteis quanto posso e me deixam - ora vem o ócio e a 
descrença política e me adormecem os braços das traidoras Dalilas que 



me tosquiam raso como Sansão, e recaio a fazer literatura ... aos Filis
teus. 

Assim me tentei a fazer a Dona Branca há mais de vinte anos, quando 
emigrado e criança em país estrangeiro: assim me tenho agora quando 
emigrado em minha casa - e homem maduro, que já devia ter mais juízo 
- a revê-la e aperfeiçoá-la. Mas é fado: repito. [ ... ] 

Almeida Garrett, «Prólogo da segunda edição» de Dona Branca [1848]. 
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4. TEXTOS CRÍTICOS 

Garrett e os seus mitos 

78 

Sem dúvida, Garrett foi um homem do seu tempo. Mas esta frase 
tão óbvia, tão simples, subentende uma acção recíproca do escritor e do 
meio social coevo, que se realiza em vários planos, assume variadíssi
mos aspectos e se esquiva, muitas vezes, às nossas possibilidades de 
análise. Aliás, a sociologia da cultura portuguesa do século xrx conti
nua, a bem dizer, inexplorada. Seja como for, o que chamamos, por me
táfora, o «espírito da época» invade insensivelmente as camadas mais 
profundas da personalidade do artista; mas este, por seu turno, no pla
no da consciência activa, «responde» ao meio, adopta em relação ao 
meio as medidas que julga adequadas. No caso de Garrett, homem de 
teatro, mundano, ávido de glória, extremamente sensível à opinião, im
buído, por outro lado, do sentimento do dever cívico de escritor, a res
posta ao meio não podia deixar de ser a busca dos processos necessários 
para captar o seu público, sem o qual nem haveria teatro, nem glória 
actual, nem compradores de romances e livros de poesia, e, ao mesmo 
tempo, conduzi-lo, educar-lhe o gosto, acordar nele os impulsos mais 
nobres, despertá-lo para o renascimento nacional. Um Auto de Gil Vi
cente, por exemplo, foi um grande êxito porque vinha ao encontro das 
aspirações latentes de certo público, em 1838. 

Em muitas das suas páginas, principalmente nas páginas anónimas 
de auto-elogio, Garrett deu a conhecer a imagem que fazia de si pró
prio ou o ideal humano para que tendia, mais ou menos deliberadamen
te; e este ideal era um dos que pairavam na atmosfera mental da época. 
Como bem observa Roger Bastide, um dos aspectos mais curiosos da 
influência do meio social no escritor consiste nas representações colec
tivas do que é o escritor, digamos os «mitos» do escritor, variáveis com 
o tempo e o lugar. Por instinto ou por cálculo, o homem de letras tende 
a ajustar-se a esses mitos, procura copiá-los até na existência quotidia
na. O caso de Garrett parece-me dos mais sintomáticos, porque a sua 
viva inteligência crítica lhe permitia desdobrar-se facilmente em actor 
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e espectador de si próprio. Creio ser esta a expressão íntima, efectivamen
te relevante, do seu proverbial coquetismo. Via-se mentalmente ao espe
lho, podia compor a figura, amoldá-la ao ideal em voga antes de a entre
gar ao público. 

A ânsia de exibir-se, de explicar-se e de glorificação em vida foi em 
Garrett até à simulação. O artigo anónimo sobre Um Auto de Gil Vicen
te, publicado, em 1838, no Diário do Governo, saiu-lhe com certeza da 
pena, como havia de suceder ao Prospecto para a Edição das Obras Com
pletas, de 1839, à Autobiografia, vinda a lume, em 1843, no Universo Pito
resco, e ao artigo sobre D. Filipa de Vilhena, reproduzido no prefácio des
ta peça. O comentário a Um Auto de Gil Vicente, «muito bem feito», 
como diz Gomes de Amorim sem desvendar o nome do autor, traduz 
realmente uma consciência crítica notável. Aí se afirma bem alto o valor 
estético da comédia e a genialidade de quem a concebeu, embora com al
gumas restrições - et pour causei - no que respeita a certos pormenores 
da evocação histórica e bem assim à pureza da linguagem. Ao editar Um 
Auto de Gil Vicente, Garrett não se esqueceu, claro está, de transcrever o 
artigo, rebatendo, em notas, as objecções desse «elegante e urbano cen
sor», que não passava do seu amável duplo! Num meio acanhado como o 
português, onde a compreensão e o louvor são coisas raras entre oficiais 
do mesmo ofício, «O homem da pena de ouro» desforrava-se antecipando
-se aos juízos dos pósteros. 

Mas o fingimento deste tipo fica à margem da criação literária. En
quanto autor de poesia e de ficção, Garrett aderiu, viveu sinceramente a 
personagem que o Romantismo lhe injectou nas veias. Aliás, como pode
mos nós destrinçar entre o inato e o adquirido? «Ü poeta - pondera 
Hankiss - é o herói da poesia pessoal, mas as mais das vezes é-o como o 
actor é herói dum drama: desempenha um papel. Desempenha-o com to
da a sinceridade, toda a vontade de identificação de que é capaz. Daí a 
opinião geral, tantas vezes expressa nas artes poéticas, de que o poeta líri
co se distingue pela sua sinceridade. Com efeito, não é por falta de since
ridade que o poeta adapta uma atitude, uma máscara, um tom; mas a ne
cessidade de desdobramento do eu em uma parte «viva» e uma parte 
«observadora» torna inevitável que a parte viva, sentindo-se observada, 
componha para si uma atitude, uma pose, um papel que se esforçará por 
desempenhar o melhor possível». 

Um dos mitos românticos mais gratos ao lírico das Folhas Caídas foi o 
mito do «homem universal» no sentido pascaliano do honnête homme, is
to é, do homem que em todos os sectores da vida e da cultura se sente à 
\'Ontade, sabe comportar-se e manifesta o seu espírito superior. Com uma 
diferença em relação ao honnête homme: esse espírito não é apenas inteli
gente, mas também criador, parece conter uma força prodigiosa, uma cen
telha divina. Talento de grande plasticidade, como escritor e como homem 79 
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de acção, Garrett gostava de ostentar as suas múltiplas aptidões como si
nal de incontestável grandeza. Ora se dizia político que à literatura consa
grava apenas as horas de ócio (o que tendia a valorizar o homem acima da 
obra literária realizada; e é certo que as suas peças, por exemplo, foram 
quase todas produzidas dum jacto, em poucas semanas, mas também é 
verdade que ele as melhorava em sucessivas revisões), ora se dizia poeta, 
mas nem por isso menos apto à actividade política. 

Ao velho tópico das «armas» e das «letras» sucedia, no século xrx, o 
da «política» e da «poesia». O problema tinha para Garrett uma acuidade 
especial, porque os políticos do tempo lhe chamavam, desdenhosamente, 
«O poeta», não querendo admitir a aliança do artista e do homem de Esta
do. Daí o empenho de Garrett em impor uma verdade que era a sua ver
dade pessoal, o seu caso. O citado artigo sobre Um Auto de Gil Vicente 
descreve-o como ele desejava que o vissem: «entregue a graves cuidados, e 
ultimamente ocupado de sérios negócios, dando suas horas de descanso ao 
trato ameno das belas-letras e não se envergonhando de vir ao teatro ins
truir e deleitar aos seus concidadãos». Lembrando um Addison, um Can
ning, um Chateaubriand, um Martinez de la Rosa, conclui: «Hoje os poe
tas sobem à tribuna para a ilustrar, descem à administração para a honrar e 
servem a pátria sem abandonar as musas». Nas Viagens volta a aduzir o 
exemplo de Addison para defender os direitos do poeta: «- Addison foi 
secretário de Estado, e então ... - Então o quê? Não concebem um secre
tário de Estado filósofo, um ministro poeta, escritor elegante, cheio de 
graça e de talento?» (cap. IV). 

Quando se reportava apenas à obra literária, não deixava de vincar a 
sua espantosa variedade, proclamava-se «erudito», «filósofo» e mestre da 
língua, envaidecia-se de cultivar todos os géneros e de percorrer com igual 
brilho toda a escala psicológica, do jocoso ao sublime: «Direis, e com ver-
dade, que a este poderoso escritor todos os estilos obedecem». . 

Outro mito conseguiu também a adesão de Garrett: o do homem na
tural, espontâneo: A estética da criação espontânea, apregoada em 1825 no 
prefácio do Camões («fui insensivelmente depôs o coração e os sentimen
tos da natureza que não pelos cálculos da arte e operações combinadas do 
estilo»), é a mesma que o autor inculca, vinte anos depois, nas Viagens na 
Minha Terra: «Isto pensava, isto escrevo: isto tinha na alma, isto sai no 
papel: que doutro modo não sei escrever». Aqui, todavia, sob a pose ro
mântica, esconde-se o lúcido bom-gosto de Garrett, de consciência artísti
ca tão apurada. 

No Carlos das Viagens na Minha Terra convergem os mitos da bon
dade natural e do homem sensível, mais rigorosamente um emotivo, por
que as suas impressões são fortes mas pouco duradouras, e daí a incons
tância, a incapacidade de entrega total que faz sofrer o primo de Joaninha. 
Como já Gomes de Amorim observava, Garrett desdobrou-se no seu he-



rói: «Mudem-lhe a cor dos olhos, rasguem-lhe um pouco mais a boca e 
digam se não é esse o seu retrato» (Memórias, III, pág. 83). E acrescenta; 
"Se não lhe deu todos os toques de absoluta semelhança, foi para melhor 
:::ioder pintar-se por dentro, sem que o exterior o denunciasse». Mas o dis
iarce é bem evidente! E o que importa sublinhar, do ponto de vista literá
~io, é que o autor quis insinuar que o seu herói é ele próprio, Garrett. 
O temperamento de Carlos, misto de mobilidade e gravidade, como o 
define Garrett, a sua estada em Inglaterra, nos Açores e, depois, no 
Porto, como oficial do pequeno exército de D. Pedro, até o nome de Joa
ninha (chamava-se Joana uma prima de Garrett, e Amorim, a propósito, 
dá a conhecer uma carta dela para o escritor), tudo nos incita à identifica
~ão. Aliás, o próprio Garrett, em certo passo das Viagens, alude à morte 
recente de Adelaide («eu que já não tenho que amar neste mundo senão 
uma saudade e uma esperança - um filho no berço e uma mulher na co
·.-a» ), revelando a seguir o despontar dum novo amor e dando, pois, a en
:ender que é amoroso tão impenitente como Carlos. «Este é o único privi
~égio dos poetas: que até morrer podem estar namorados [ ... ] o que não 
:.ma, que não ama apaixonadamente, [ ... ] Deus me livre dele. Sobretudo 
que não escreva: há-de ser um maçador terrível» (capítulo IX). 

J. do Prado Coelho, «Garrett e os seus mitos» in Problemática da História 
Literária, 2.' ed., Lisboa, Ática, s/d., pp. 151-157. 

O conceito garrettiano de Romantismo 

Se é verdade que Garrett nunca tentou descrever metodicamente o que 
~ntendeu pelo conceito de romantismo, forneceu contudo várias indica
~ões e aproximações, e, sobretudo, descrições metafóricas cujo sentido se 
.:sclarece somente à luz da teoria acima exposta. Assim, para Garrett o gé
'.1ero romântico não é uma coisa nova, mas uma restauração, uma renas
~ença, um remoçar, um passado colhido no presente e deferido ao futuro 
?ela perfeição e a plenitude em que o instante fica recolhido, realizando-se 
ieste modo o paradoxo antitético de devolver ao presente uma duração 
,deal. Garrett considera Camões como romântico por ter conseguido isso: 

O próprio autor dos Lusíadas nas canções, que, depois daquela, são 
sua melhor composição, para meu gosto, nessas canções tão belas e tão 
profundamente sentidas, tão repassadas de melancolia suavíssima, em al
guns episódios dos mesmos Lusíadas foi todo romântico, e felicissima
mente o foi ... 

(Adozínda, Carta a Duarte Lessa, Obras Completas, I, 333A) 

Sentimentos são coisas do presente; melancolia é o passado no presente e 
:i futuro no presente, porque a mente lembra o passado e teme o futuro. 81 
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Nada há mais romântico talvez, e sempre que Garrett trata de representar 
numa figura o romântico, espontaneamente inventa uma figura de tempo, 
modulada ora positivamente, ora negativamente. Positiva é a figura da vir
gem imortal: 

A poesia romântica, a poesia primitiva, a nossa própria que não herdá
mos de Gregos nem Romanos, nem imitámos de ninguém, mas que nós 
mesmos criámos, a abandonada poesia nacional das nações vivas ressusci
tou bela e remoçada, com suas feições primeiras porém mais compostas. É 
a mesma selvática, ingénua, caprichosa e aérea virgem das montanhas que 
se apraz nas solidões incultas, que vai pelos campos alumiados do pálido 
reflexo da lua, envolta em véus de transparente alvura, folga no vago e na 
incerteza das cores indistintas que nem oculta nem patenteia o astro da 
noite; - a mesma beldade misteriosa que frequenta as ruínas do castelo 
abandonado, da torre deserta, do claustro coberto da hera e de musgo, e 
folga de cantar suas endeixas desgarradas à boca da caverna fadada - por 
noite morta e horas aziagas. É a mesma sem dúvida: porém o gosto mais 
puro e fino de seus adoradores, sem alterar a liturgia, modificou os ritos e 
os acomodou para espíritos e ouvidos costumados aos hinos, menos varia
dos porém mais cadentes, da antiguidade clássica. Não ficou menos natu
ral nem menos nacional, porém muito mais amável e encantadora a nossa 
poesia primitiva assim ressuscitada agora. 

(Op. cit., 332B) 

Diferente, e porém a mesma na sua essência e na sua pessoa, essa vir
gem contém e recolhe em si o seu passado, sempre presente em ela, como 
recolhe e contém outro passado, que também pesa em ela: o passado clás
sico, o qual também é o mesmo e porém diferente, e se ouve e se sente no 
presente ideal do poeta. Vê-se assim que, efectivamente, Classicismo e Ro
mantismo não se concebem separados, mas numa relação dialéctica em 
que as diferenças se apoiam e se sustêm mutuamente. Esta conclusão vem 
confirmada na modulação negativa da figura romântica: 

O clássico rabugento é um velho teimoso de cabeleira e polvilhas que 
embirra em ser taful, e cuida que morrem por ele as meninas. O românti
co desvairado é um peralvilho ridículo que dança o galope pelas ruas, e 
toma por sorrisos de namorada o supercilioso olhar da senhora honesta 
que se riu de pasmo de o ver tão doudo e tão presumido - mas tão sem
-sabor. 

(Catão, Prefácio à Terceira Edição, Obras Completas, I, 525A) 

Desta vez o romantismo é incarnado por duas pessoas de mesma índo
le, ambas vítimas da mesma ilusão. Velho e jovem caracterizam-se pela tei
mosia e pelo desdém das exigências do presente: o antiquado desagrada 
por ser demudado, o novo desagrada por ser extravagante. E o extrava
gante de hoje será o demudado de amanhã: a parábola significa que a rea-



lidade de hoje mudar-se-á, no outro dia, em seu contrário. Velho e moço 
são figuras de um presente de falsidade, de desarmonia e de incoerência 
por obedecer a uma ordem dada. A dualidade dessas figuras é a da circun
ferência em que o velho tem o seu passado e o moço o seu futuro; a uni
dade da virgem imortal é a unidade do centro, onde não há passado dif e
rente do futuro, mas a eternidade da beleza e da harmonia. A modulação 
negativa é uma representação por épocas, a positiva uma representação do 
instante ideal onde mora, nessa infinita estreiteza, todo o sentimento ver
dadeiro e todo o pensamento sincero e recto. Por isso a poesia, na visão 
garrettiana, circunscreve-se em limites estreitíssimos: 

Mas em verdade não só canções de amor, todo o poema lírico, se ele 
realmente for fiel à natureza e não pretender mais do que expressar senti
mentos individuais, há-de circunscrever-se a muitos estreitos limites tanto 
de sentir como de pensar. 

(Romanceiro, Introdução, Obras Completas, I, 405B) 

R. A. Lawton, «Ü conceito garrettiano do Romantismo» 
in Estética do Romantismo em Portugal, Lisboa, 

Centro de Estudos do Século XIX do 
Grémio Literário, 1974, pp. 101-104. 

A imagem garrettiana de Camões 

' De Garrett a Camões 

Quando, em 1823, Garrett se exila em Inglaterra, pode dizer-se inicia
do um percurso que, longe de se cingir ao âmbito do geográfico, incluirá 
na sua rota importantes incidentes de natureza estético-literária. Com 
deito, é no decorrer desse percurso (com uma estadia em França antes do 
:egresso não definitivo a Portugal, em 1826) que Garrett deparará com 
:notivações que o conduzirão a Camões, fundamentalmente por três vias 
de acesso: a das afinidades biográficas, a das circunstâncias histórico
-literárias que vive no estrangeiro e a das sugestões ideológicas e socio-
-políticas, naturalmente muito vivas, em função dos condicionamentos 
.:i_ue rodearam um exílio devido ao empenhamento na causa liberal. Estrei
:amente conjugados, estes factores farão da projecção de Camões (e em 
especial d'Os Lusíadas) em Garrett, não uma simples influência ou refe
:-ência acessória, mas um fenómeno de recepção e transformação cultural 
:apaz de conferir ao épico os contornos que hoje possui e que não podem 
deixar de se reflectir na leitura que dele fazemos. Daí que nos pareça per
:inente analisar a aceitação garrettiana de Camões, justamente na obra que 
:em o seu nome e que é aquela em que, como é óbvio, essa aceitação se 
:-eHste de peculiar densidade ideológica. 83 
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Esclareça-se desde já que não é pela via das afinidades biográficas que 
desenvolveremos esta análise; eventualmente fecundas quando se trata de 
estudar o perfil psicológico de um autor egocêntrico e fascinado pelo seu 
próprio talento, essas afinidades são responsáveis por alusões como as que 
o poeta dedica ao exílio, encarado como misto de amargura e orgulho ve
lado que a emulação com Camões favorecia: 

Eu vi sobre as cumeadas das montanhas 
D' Albion soberba as torres elevadas 
Inda feudais memórias recordando 
Dos Britões semibárbaros. Errante 
Pela terra estrangeira, peregrino 
Nas solidões do exílio, fui sentar-me 
Na barbacã ruinosa dos castelos, 
A conversar co'as pedras solitárias, 
E a perguntar às obras da mão do homem 
Pelo homem que as ergueu. 

(VII, 1) 

Do mesmo modo proveitosa pode ser a atenção dedicada ao cenano 
histórico-literário que envolveu Garrett no exílio: seduzido por escritores 
como Lord Byron e Walter Scott, o autor da Dona Branca encontrará em 
Inglaterra um ambiente cultural dominado já pelo Romantismo que mo
delará a criação literária garrettiana a partir de meados dos anos 20, condi
cionando deste modo indelevelmente a imagem de Camões como herói do 
poema em que é visado. Só que essa imagem, para além dos vestígios da 
emulação cultivada por Garrett e tendo em conta a mencionada atmosfera 
romântica, inspira ainda uma relação de intertextualidade com o discurso 
camoniano, capaz de conduzir a importantes conclusões de ordem ideoló
gica. 

2. A imagem de Camões 

A recepção de Camões e a configuração da sua imagem ao longo dos 
tempos mereceram já a atenção de um estudioso da estatura de Hernâni 
Cidade, bem como, no que toca ao período romântico, de José-Augusto 
França. Como escreveu este último, «a rede aperta-se em torno da obra e 
do destino de Camões, no alvorecer do Romantismo. Mais do que Tasso, 
ou Milton, dos quais Delacroix se ocupará, o poeta nacional dos Portu
gueses apresentava uma vida e uma morte profundamente emocionantes». 
Daí que, mais do que qualquer outra obra literária portuguesa do século 
x1x, o Camões deva merecer especial atenção crítica a este propósito, fun
damentalmente por três motivos: porque nele é a figura do autor d'Os 
Lusíadas que ocupa um lugar central; porque com o Camões praticamente 



abre-se caminho à instauração (tardia, por força de circunstâncias sacio
-literárias que não cabe aqui analisar) do Romantismo em Portugal; final
mente, por se concretizar essa instauração, como sugerimos já, num mo
:nento histórico muito agitado e particularmente fértil em fricções 
ideológicas. 

As conotações românticas da imagem de Camões, tal como Garrett a 
delineia, apreendem-se com muita facilidade numa das primeiras estrofes 
Jo poema, precisamente aquela que constitui um retrato do herói, cujos 
:ó picos de informação romântica são nítidos: 

Um só no meio de alegrias tantas 
Quase insensível jaz: calado e quedo, 
Encostado à amurada, os olhos fitas 
Tem nesse ponto que negreja ao longe 
Lá pela proa e cresce a pouco e pouco. 
Era esse o extremo promontório 
Que dos montes de Cíntia se projecta 
Sobre o Oceano que na base 
Tremendo quebra as enroladas vagas. 
No gesto senhorial, mas anuviado 
De sombras melancólicas, impresso 
Tem o carácter da cordura ousada 
Que os filhos enobrece da vitória: 
Gesto onde o som da belicosa tuba 
Jamais a cor mudou, nem feito indigno 
Tingiu de pejo vil. Na tez crestada 
Honrada cicatriz, que envergonhara 
Adamados de corte, dá realce 
Às feições nobres do gentil guerreiro. 
Desses olhos que a luz ateou do engenho, 
Quem um dos lumes apagou? - A guerra 
No campo das batalhas. Um que resta 
Vivaz centelha e ávido se alonga 
À recobrada pátria. - «Pátria» disse 
Em voz tão baixa, que a tomaras antes 
Pelos ecos do interno pensamento 
Falando ao coração sem vir aos lábios, 
«Pátria, alfim torno a ver-te» - E lacerando 
Entre os lábios mordidos o ai sentido 
Que as piedosas palavras lhe seguia, 
Recaiu na tristeza taciturna 
De que a ideia da pátria o despertara. 

(I, 6) 

Antes de mais, é a solidão ontológica que caracteriza a personagem 
-'-?resentada: «Só no meio de alegrias tantas», o herói começa a deixar per
~eber um isolamento que transcende o âmbito do físico, para se reportar 85 



ao domínio do existencial, isolamento esse que acabará por lhe conferir a 
nota de excepcionalidade que o seu estatuto requer. A esta notação inicial 
junta-se, entretanto, um conjunto de sentidos que, constituindo um feixe 
isotópico praticamente constante ao longo da acção, completam o perfil 
romântico já insinuado: a melancolia e o nacionalismo; os sinais físicos da 
nobreza e da superioridade; a coragem e a super-energia vital não extinta 
pelas agruras da existência e representada ainda na «vivaz centelha», ex
pressão que permite evocações simbólicas ligadas aos sentidos da inspira
ção e do talento. Envolvendo estas características, uma impressão global 
de mistério decorre do anonimato em que se mantém o «incógnito guer
reiro» (I, 18), anonimato só quebrado no canto III, 11, por meio da auto
-identificação então concretizada. O que não impede, como é óbvio, que 
desde o título da obra até aos diversos indícios disseminados pelo enun
ciado (indicações epocais, regresso à Pátria, escravo Jau, epígrafes, etc.) a 
figura descrita seja efectivamente conhecida, sem que por isso se dissipe a 
eficácia semântica da mencionada sugestão de mistério. 

Completando esta caracterização, o herói associa aos elementos descri
tos um outro atributo de relevo considerável, no contexto da cosmovisão 
romântica: a sua qualidade de poeta, patenteada em especial no canto V, 
quando enuncia uma canção em tom elegíaco à amada morta, bem como nos 
cantos VII e VIII, quando tem lugar a recitação d'Os Lusíadas, na presença 
de D. Sebastião. E se é certo que esta condição de poeta vem confirmar o 
cunho de excepcionalidade patente em I, 6, não é menos certo que ele só vale 
enquanto associado a uma das mais relevantes características nessa estrofe 
apresentadas: a de guerreiro, reiteradamente referida ao longo do poema e 
diversas vezes ligada de forma explícita ao estatuto do poeta: 

Rápido ia o Sol no céu descendo: 
O guerreiro cantor volve a embrenhar-se 
Pela espessura e bosques. 

Ao guerreiro cantor foi esta nova 
Triste presságio, corte de esperanças. 

(IX, 3) 

(X, 5) ( ... ] 

Carlos Reis, «lntertextualidade e ideologia: uma imagem 
romântica de Camões>>, in Construção da leitura. Ensaios 

de metodologia e de crítica literária, Coimbra, 
I. N. I. C./Centro de Literatura Portuguesa, 

1982, pp. 59-62. 

Coesão estrutural das Viagens 

86 
A viagem constitui-se em três grandes «tempos»: o percurso de chega

da aos lugares santos - a permanência neles - o regresso ao ponto de 



partida. Como quase todos os viajantes «literários>>, o narrador colhe no 
itinerário perfeito uma experiência reveladora pela qual conhece manifes
tações expressivas da moléstia que corrói o indivíduo e a Nação e vê clara
mente as vias que poderiam minorá-la. 

O momento nuclear da viagem é logicamente o que decorre nos «loca 
sancta»; logicamente ainda, é esse cenário que mais ocupa o discurso da 
obra e aquele onde é significativamente inscrito o grande episódio destou
tra «Odisseia» - a novela de Carlos e Joaninha, densa representação me
tafórica de ternas abordados pelo narrador. 

Os «recintos sagrados» comportam dois espaços bem distintos que 
respondem aos objectivos que o narrador faz presidir à viagem e, coesa
mente, a toda a estrutura simbólica do livro: um - charneca e Vale de 
Santarém - representa essa natureza refrescante de que precisa o homem 
social; o outro - Santarém - é a urbe cheia de história e de tradição que 
lhe pode fazer esquecer a vulgaridade prosaica. 

O primeiro espaço torna-se, na semântica da obra, capaz de preencher 
completamente a expectativa do narrador. Todos recordamos as páginas 
tão líricas que ele consagra à singular beleza da charneca, humilde e erma, 
e à pujança harmoniosa do Vale de Santarém - locais provocadores, um e 
outro, duma purificação que limpa a alma da ganga materialista, deixan
do-a só com «as primitivas e inatas ideias do homem» - Deus, a eterni
dade - e consequentemente disposto à Poesia. 

Santarém - espaço urbano - torna-se, porém, na construção simbó
lica das Viagens, um cenário que simultaneamente preenche e desilude a 
esperança do narrador. Por tão rica em memórias do passado - lendas, fi
guras históricas, monumentos -, a cidade mostra-se-lhe de facto, como o 
esperado «livro de pedra em que a mais interessante e mais poética parte 
das nossas crónicas está escrita»; mas oferece por todo o lado um desola
clor espectáculo de ruína - uma ruína dilacerante porque a não causaram 
o tempo nem quaisquer acidentes da História, mas as «brutas degrada
ções» e as «mais brutas reparações da ignorância», que tudo profanam. 
É a Igreja de Santa Maria de Alcáçova - "ª real colegiada de Afonso 
Henriques» - reduzida a uma «mesquinha e ridícula massa de alvenaria», 
é a igreja de S. Domingos servindo de palheiro, é o convento de S. Fran
cisco convertido em arrecadação militar; e por toda a parte, a imundície, a 
.?.usência de fisionomia, o torpor do corpo agonizante. [ ... ] 

A findar, consideremos muito rapidamente que parece significativo, na 
sintaxe da obra, o modo como se enxerta no discurso correspondente aos 
lugares santos» a história paradigmática de Carlos. Para adoptar a lingua

gem do próprio narrador, o seu primeiro «acto» decorre no Vale de Santa
rém, o lugar edénico; mostra-nos o regresso de Carlos ao seu espaço ma
:ricial, o seu reencontro, aí, com Joaninha que desde sempre o ama, a 
:riste separação de ambos a pressagiar a inviabilidade da sua ligação, dadas 87 
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as reticências com que o oficial responde à paixão sem brechas - pura e 
simples - da prima. A relação metonímica que prende as personagens ao 
cenário converte-se, por osmoses semânticas, numa densa relação metafó
rica, que dá à história amorosa uma alargante perspectiva simbólica. O ca
rácter edénico do Vale, sublinhado preliminarmente pelo narrador, projec
ta-se, por exemplo, sobre Joaninha que lhe «pertence»; mas, por sua vez, 
o desenho da «menina dos Rouxinóis», idealização da frescura, da beleza 
e da unidade interior, adensa o significado simbólico daquele espaço re
presentante da Natureza impoluída. É por estas «correspondências» que a 
expectativa sobre que nos deixa o «Acto h não se resume na dúvida sobre 
a continuidade ou o termo que Carlos dará ao seu reencontro com a pri
ma, adolescente/mulher; entregar-se ou não ao amor de Joaninha - a me
nina dos olhos verdes, a grande cor da Natureza, que jamais cansa - sig
nifica, para Carlos, ser ou não capaz de recuperar o Éden, o Éden onde 
nasceu mas que abandonou ao deixar-se enredar nas malhas maléficas da 
Sociedade sem todavia perder a memória da beatitude inocente. Note-se 
que a «prefaciar» a cena - tão bela e tão triste - em que os dois primos 
se dizem um adeus provisório mas cheio de presságios maus, o narrador 
reflecte sobre o destino do homem, «príncipe deserdado e proscrito» que 
a Sociedade contorce no «ecúleo doloroso das suas formas», abafando-lhe 
a aspiração que por vezes sente de «voltar à Natureza e a Deus», quando 
nele acorda a lembrança da «primeira existência». 

O «Acto Ih do drama, solucionando o dilema em que Carlos se en
contra pela fuga desse homem fraco às duas mulheres que o amam e ao 
espaço das suas origens, decorre com verosimilhança, mas também com 
lógica poética, no cenário mitificado de Santarém, a cidade devastada pela 
poluição social. Também Carlos está danificado por essa moléstia, mesmo 
se perduram no seu íntimo, como nas ruínas santarenas, memórias da sa
lubridade antiga. 

Note-se, porém, que o fim de Carlos só se torna conhecido no decur
so do terceiro momento da viagem do narrador - o momento conclusivo 
- correspondente ao percurso de regresso a Lisboa. Trata-se, como todos 
sabem, de um fim tragicamente grotesco, entretecido com quanto nos foi 
dito sobre a endémia nacional: revelado ao narrador por Frei Dinis, que 
ele encontra ao repassar, agora sem desenvolvimentos exaltantes, no Vale 
de Santarém - previsto pelo próprio Carlos na longa carta explicativa es
crita à prima e que o frade mostra ao viajante, esse «fim» é a queda no 
materialismo que corrói a Nação: Carlos engordou, enriqueceu, fez-se 
«barão» e político ... Inscrito entre o veemente apelo a Santarém para que 
soerga a sua cabeça e a chegada a Lisboa desse narrador que tanto viu e 
pensou, o fim de Carlos é, com quantas atenuantes seja apresentado, a 
amostragem exemplar do nefasto suicídio moral que vai matando a Nação. 
Dando-se como antigo amigo do novo «barão», o narrador demarca-se, 
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porém, do vulto disforme em que se transformou o estudante liberal que 
conhecera. Esclarecido pela experiência portuguesa e pela reveladora via
gem realizada, não é um «desesperado»: tem dentro dele a falar-lhe, dum 
modo que lhe abre o horizonte, «O Evangelho», o «Coração» e a «mãe» 
que lhos explicou ambos. Por isso sabe sentir a beleza do Vale e se revolta 
com a ruína de Santarém; por isso o espiritualista Frei Dinis o sente capaz 
de interessar-se pela história de Carlos, dessa Georgina entrada na vida 
monástica, dessa Joaninha enlouquecida e morta, dessa velha avó cada vez 
mais inerme. 

Este episódio terminal da viagem, já no percurso de regresso, que faz 
encontrar-se o narrador com a personagem que representa na novela da 
casa do Vale e no grande drama das confrontações nacionais o absolutis
mo unido a um espiritualismo Íntegro mas intransigente e retrógrado, está 
mais uma vez carregado de sentidos simbólicos. Unidos na violenta acusa
ção dos «barões», sucedâneos dos «frades», ambos - o absolutista Frei 
Dinis e o narrador liberal - confessam que os seus naipes erraram ao 
oporem-se radicalmente. É o próprio frade, que julgou possível travar a 
história e condenou o liberalismo por inimigo de Deus, quem diz agora 
que "ª sociedade já não é o que foi» nem pode «tornar a ser o que era». 
E se o narrador pensa, como ele, que «menos ainda» pode a sociedade 
"ser o que é», não significará este entendimento conclusivo estar chegada, 
através do fluir dialéctico do tempo, a hora que tornará possível a síntese 
!JOSitiva, apesar das ameaças que pairam no céu português? Já no Cartaxo, 
o narrador sonha com as imagens trágicas do frade e da velha avó, sozinha 
e cega, entrevistas no Vale, e com uma chuva de notas - milhões, mi
lhões, milhões - caindo, como «farrapos de neve» numa «noite polar». 
Reentra em Lisboa cheio de «enguiços», trazido por um barco vazio e 
~onceiro; mas se lança ainda a sua ironia contra os «barões» e os seus pro
iectos ocos de progressos materiais, é luminosa a expressão com que fecha 
o seu discurso: "ªnossa boa terra». O núcleo simbólico da Nação foi du
:-amente atingido pelo mal: o Vale edénico foi cenário da guerra entre ir
mãos, Santarém está devastada pelos barões. Mas os rouxinóis continuam 
ali a cantar, aqui as ruínas «falam» ainda e o Povo está são. 

Ofélia Paiva Monteiro - «Ainda sobre a coesão estrutural de 'Viagens 
na minha terra'>>, in Afecto às letras. Homenagem da Literatura 

Portuguesa contemporânea a Jacinto do Prado Coelho, Lisboa, 
lmp. Nac.-C. da Moeda, 1984, pp. 574-575 e 577-579. 

Estilística e dialéctica 

É [ ... ] no período de 1826-1830 que Almeida Garrett entra decidida-
:nente na revolução formal, no trânsito da prosa para o estilo que (entre 
outros) em O Inglês e nas Viagens atingem os mais consumados modelos. 

Como causa desse fenómeno costuma apontar-se, fundamentalmente, 89 
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a influência da linguagem oral e popular e do jornalismo. A meu ver, con
funde-se, em certa medida, causa com meios. Nenhum daqueles figurinos 
explica o que faz a originalidade do estilo de Garrett, ou seja o uso de ad
jectivos emparelhados de natureza quase sempre diferente, o seu carácter 
fluido, suspensivo, subtil em meias-tintas, deslizando em pequenos, furti
vos toques, insinuando o instável, o que se oculta - processo mais evi
dente nos diálogos, nas descrições impressivas de personagens, de ambien
tes naturais ou de interiores, de estados de espírito ou na anotação do 
essencial, do típico e, daí, na caracterização satírica, humorística e grotesca. 

Garrett, ao buscar, com a máxima lucidez, novas formas de expressão 
capazes de surpreender, sem o lajear, o sentido da vida, a sua complexida
de, as suas contradições, lançou mão de experiências diversas; mas estas 
serviram a sua visão do mundo, e era tal visão do mundo a verdadeira 
causa, a autêntica determinante na escolha e fusão dos instrumentos mul
tiformes que o folclore, a linguagem falada, a oratória parlamentar, o jor
nalismo e a sintaxe inglesa lhe proporcionavam. 

Os quatro primeiros elementos ajudá-lo-iam a libertar a escrita dos es
partilhos, meneios e torneios vernáculos e a torná-la directa, coloquial, es
preguiçada; o idioma inglês (provavelmente o oral) ensinar-lhe-ia o em
prego inusitado do advérbio de modo e do adjectivo, neste caso como ele 
próprio, declaradamente, nos dá uma pista, nas Viagens. Mas conforman
do-nos com semelhante explicação continuaremos a não perceber a ori
gem do mais específico, revolucionário e profundo no estilo de Garrett. 

Poderemos surpreender os seus prenúncios nas poesias juvenis que se 
relacionam com a natureza furtiva, instável, intrinsecamente contraditória 
do amor, quer na tensão oposta de dor e gozo, quer na de vida e morte. 
[ ... ] 

Na crónica de abertura do Chaveco Liberal depara-se-nos, de súbito, 

um poeta melancólico e zangado. 

Manifestamente, os dois adjectivos emparelhados, que bem elucidam o 
sistema de caracterização irónica ou satírica de Garrett, não possuem afi
nidades, em si, não são reciprocamente antecedente e consequente. Um 
homem (e um poeta) pode ser melancólico e não ser zangado, ou vice
-versa. 

À primeira vista dir-se-á (a lógica formal diria) que tal emparelhamen
to é insólito, chocante; depois a reflexão revela que houve ali o intuito de
liberado de exprimir qualquer coisa de antagónico ou, pelo menos, discor
dante ou, decerto, instável, ou então com duas palavras escassas 
surpreender, num vislumbre, o complexo. 

Exemplos destes encontram-se, folha a folha, nas Viagens e noutras 
obras. 



O processo não é uniforme; reveste, pelo contrário, grande variedade e 
nqueza. 

Umas vezes utiliza adjectivos de natureza diferente - um para defini-
ção física, outro para definição psicológica ou moral: 

John Bull é vermelho e taciturno. 
Há olhos de um verde descorado e traidor. 
Ou de um verde mau e destingido. 
Eis como qualificar um jantar: largo e alegre. 
Uma logração: gorda e grande. 
O estilo da parte inferior de um templo: é de um miserável e moderno 

;nacron1smo. 
A palavra namorar: grossa e absurda. 
A palavra «drawing-room»: misteriosa e compreensiva. 
Neste último caso, porém, embora de natureza diferente, os adjectivos 

são por igual abstractos, como sucede em: 
Uns povos: saudosos e devotos. 
Uma cela: solitária e remota (o segundo adjectivo é admirável de preci

são, pois sugere de modo imediato a sensação de distância a que se encon
:rava a cela dos ruídos que soam algures: Ao mesmo tempo, um som con-

,, -·,<SO, um tumulto vago e abafado de mil sons que pareciam arredar-se, 
~'1contrando-se, tornando, indo e vindo, e dispersando-se para se tornar a 
;,nir, e tornando a dispersar-se enfim, reboava ao longe pela vila, estendia
->e nas praças, concentrava-se nas ruas, e mandava àquela solitária e re
··,wta cela do convento uns ecos surdos, como os do mar ao longe quando se 
--,;tira da praia no murmurar melancólico que precede um temporal de 

"' 
~quinócio. 

Um hino popular: sublime e tremendo. 
Um amigo: respeitável e excêntrico. 
A rudeza britânica: antiga e preguiçosa. 
Um bosque: antigo e clássico. 
Canções: descabeladas e vaporosas. 
Do adjectivo baço tirou Garrett extraordinário partido (o mesmo suce-

:'..endo a grave, sério, pensado, vulgar, melancólico, chato, etc.): 
O céu inglês: baço e branco. 
O lustro de uns olhos: baço e morto. 
Um som: baço e batido (mas citarei a frase para que se observe o rele

-.«J que a adjectivação emparelhada lhe concede: Curvo, encostado a um 
'.0 ordão grosseiro, o seu chapéu alvadio debaixo do braço, o frade deu al
.:::ms passos trémulos para onde estavam os dois [Carlos e Georgina], ar
·-.Z5rando a custo as soltas alpercatas que davam um som baço e batido, e 
-:,ziam - não sei porquê nem como - estremecer a quem as sentia). 

Outra frase: O ponderoso velador caiu inerte das mãos do mancebo, e 
-~.!ou pesado e baço pelo pavimento. 91 



Outra ainda: ... e ouviu-se aquele estridor baço e breve que tão froixo é 
e tão forte impressão faz nos mais bravos ânimos ... era o som dos gatilhos 
que se armavam nas espingardas. 

Nas Viagens, o adjectivo cavo pode surpreender-se no sentido usual e 
no da «reinvenção» operada por Garrett. São cavos uns olhos, é cava uma 
voz; mas ... 

Há um filósofo de além-Reno: profundo e cavo. 
E há uma literatura: cava e funda. 
Do pálido também o escritor sacou belos efeitos: pálidos medos; uma 

alvura pálida e mortal. 
Na estilística de Garrett há contudo um aspecto que merece especial 

referência, pois vai mais longe nos resultados até aqui evidenciados. A no
vidade não é completa; apresenta-se mesmo como continuação daquele 
emparelhamento de adjectivos, um de natureza concreta, outro abstracta, 
mas assinala um aprofundamento no progresso dialéctico. Refiro-me àqui
lo que se poderá designar por animização dialéctica da paisagem e das coi
sas. Tal acontece quando se escreve que as areias ou são louras ou ruivas e 
resplandecentes; ou quando se qualifica uma ribanceira de árida e quase 
calva e os tufos que raramente a povoam de uma verdura cinzenta e grisa
lha. Semelhantemente, as ruínas torpes e feias e um vale feio e torpe, e o 
vinho de Bordéus que é «uma jacobina zurrapa», e a carroça que, por ser 
de ancien régime, tem «um rodar grave mas pressuroso»; ou então o pobre 
chaveco burocrata que não sai da sua mediania oficial nem se mete em fo
lestrias: é «um barco sério e sisudo». E aquela imagem surpreendente de 
um trecho de Lisboa? - «Da Fundição para baixo tudo é prosaico, e bur
guês, chato, vulgar e sem sabor como um período da Dedução Cronológi
ca.» [ ... ] 

A arte de Garrett marca, na sua evolução desde a infância, o fim de 
uma fase histórica e a génese, o viril amadurecimento de outra. Assinala a 
passagem do realismo incipiente dos nossos iluministas para o grande rea
lismo das três últimas décadas de Oitocentos. Mestre de claridades e da 
revolução - no pensar, no agir, no sentir, no discutir, no ser artista e ho
mem - é ele quem realiza a síntese moderna das nossas letras. Os confe
rencistas do Casino serão em parte os seus herdeiros. Eça de Queirós so
bretudo, e ao ponto de poder agora asseverar-se que sem a estilística de 
Garrett não existiria como existiu a do autor d'Os Maias. 

A. da Costa Dias, «Estilística e Dialéctica>>, prefácio a Viagens na minha 
terra. de A. Garrett, Lisboa, Ed. Estampa, 1983, pp. 38-39, 49-51 e 55. 

Frei Luís de Sousa: propósitos e significados 

92 

A Memória que, na apresentação ao Conservatório Real, Garrett ante
pôs à leitura do drama, oferece-nos a primeira chave a propósito da inten
ção artística do poeta: intenção de genuíno e exclusivo carácter literário. 
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Para além do caso humano documentado e em cuja escolha podem, como 
\·eremos, ter intervindo todos os motivos de carácter pessoal que a crítica 
curiosa de biografia veio pouco a pouco indicando, Garrett propunha-se 
mostrar aqui o resultado de uma nova experiência poética. Se em 1838 ele 
tinha introduzido na cena portuguesa o drama romântico, numa nova fun
dação do teatro nacional, empreendida (polemicamente e com plena cons
ciência da identificação que ela implicava) em nome de Gil Vicente, agora, 
.:om o Frei Luís de Sousa, propunha-se tentar um novo nível estilístico: o 
da tragédia. Se ele admirasse António Ferreira como admirava Gil Vicen
te, o seu ponto de partida poderia ter sido a Castro. Teríamos então uma 
equação perfeita na qual ao Gil Vicente que em 1502 tinha feito surgir o 
filão estilístico do auto, corresponderia o Garrett que em 1838 levara à ce
:la Um Auto de Gil Vicente: e ao António Ferreira que em 1558 tinha na
cionalizado o género humanístico da tragédia erudita com a composição 
da «tragédia mui sentida e elegante» de Inês de Castro, corresponderia o 
Garrett da nova tragédia nacional portuguesa. Mas Garrett não admirava 
_-\ntónio Ferreira: demasiadas coisas separavam a sua personagem extroverti
::ia, impulsiva, romântica, da esquiva, horaciana figura do «Desembargador 
ia Casa do Cível» de Lisboa. Assim a Castro, que ele não podia deixar de 
mencionar no prólogo do seu drama, era só a de Camões: único poeta 
que, na sua opinião, se tinha mantido à altura do tema, sem o sobrecarre-
5ar de ouropéis e conservando-lhe, na transposição poética, a originária 
simplicidade histórica. 

Ora, esta concepção da intrínseca simplicidade dos factos históricos, a 
que os poetas cometeriam o erro de sobrepor as engenhosas construções 
da sua fantasia, é uma concepção genuinamente romântica em Garrett. 
Concepção que ele mesmo, como artista, mais tarde não hesitará em des
:nentir, escolhendo da realidade o que pode servir à construção literária, 
·ustapondo com absoluta liberdade as suas marcas (estruturando por 
ê'xemplo no arco de uma única «acção dramática» acontecimentos distan
ciados entre si na vida de Manuel de Sousa Coutinho como o incêndio 
areado ao palácio em repulsa aos dominadores castelhanos e o retiro no 
convento) ou ainda «inventando» episódios e personagens como a de Ma
:-ia de Noronha. Nesta concepção, como veremos, «história» é equivalente 
l «tradição»: com o implícito reconhecimento, portanto, do processo de 
:ixação literária, de escolha estética, que uma tal sobreposição acarreta 
consigo. Todavia, como espelho da efectiva intenção artística de Garrett 
.w compor o seu drama e, em geral, como declaração da sua poética pes
soal, a citada Memória ao Conservatório é extremamente interessante. Es
creve Garrett: 

É singular condição dos mais bellos factos e dos mais bellos caracteres que 
ornam os fastos portuguezes, serem tantos d'elles, quasi todos elles, de 93 
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uma extrema e estreme simplicidade. As figuras, os grupos, as situações da 
nossa história - ou da nossa tradição - que para aqui tanto vale - pare
cem mais talhados para se moldarem e vasarem na solemnidade severa e 
quasi estatuaria da tragédia antiga, do que para se pintarem nos quadros, 
mais animados talvez porém menos profundamente impressivos, do drama 
novo - ou para se interlaçarem nos arabescos do moderno romance. Ig
nez de Castro, por exemplo, com ser o mais bello, é também o mais sim
ples assumpto que ainda trataram poetas. E por isso todos ficaram atraz 
de Camões, porque todos, menos elle, o quizeram enfeitar julgando dar
-lhe mais interesse. 
Na historia de Frei Luiz de Sousa - como a tradição a legou á poesia, e 
desprezados para este effeito os embargos da critica moderna - a qual, 
ainda assim, tam sómente allegou mas não provou - n' essa historia, digo, 
ha toda a simplicidade de uma fabula tragica antiga. Casta e severa como 
as de Eschylo, apaixonada como as de Euripides, energica e natural como 
as de Sophocles, tem, demais do que ess'outras, aquella unção e delicada 
sensibilidade que o espirita do Christianismo derrama por toda ella, mo
lhando de lagrimas contrictas o que seriam desesperadas ancias n'um pa
gão, accendendo até nas ultimas trévas da morte, a vela da esperança que 
se não apaga com a vida. 

O significado do Frei Luís de Sousa está todo aqui: o desejo de criar o 
protótipo de uma tragédia moderna e neste sentido cristã, em que a moira, 
o fatum clássicos sejam substituídos pela Providência Divina e em que a 
matéria não seja mais oferecida pela mitologia e pela história grega, mas 
por essa história pátria que a estética romântica tinha indicado como fonte 
primeira de qualquer recriação poética. É neste plano que têm de ser en
tendidas as opções do autor: que são todas opções de carácter literário, 
desde o tema nacional à forma poética (prosa, não verso, pois que o pró
prio verso branco, não obstante a sua docilidade, poderia constituir um 
diafragma entre o público e a tragédia que a família de Manuel de Sousa 
Coutinho modernamente encarnava). 

A preocupação literária, estética de Garrett é tão exclusiva que, mais 
do que se deter naquilo que narra, ele sublinha os modos da transposição 
poética. A história é aquilo que é, a que a tradição consignou à poesia; al
go que existe em si, que não se discute nem se muda e que o poeta, ao 
qual, de qualquer forma, cabe o mérito do reconhecimento que em última 
análise é uma forma de criação artística, deve apenas saber reproduzir nas 
suas linhas mais puras [ ... ] 

Nascido deste fundamental impulso literário, como aplicação de uma 
teoria poética que o precede («Para ensaiar estas minhas theorias d' arte, 
que se reduzem a pintar do vivo, desenhar do nu, e não buscar poesia ne
nhuma nem de invenção nem de estilo fóra da verdade e do natural, esco
lhi este assunto porque em suas mesmas difficuldades estavam as condi
ções de sua maior propriedade»), o Frei Luís de Sousa cai num ambiente 
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:-_ão amadurecido para o receber: e não apenas esteticamente, mas ainda, 
:orno se viu, política e socialmente. Esta a razão por que a «tragédia mo
=erna» não terá seguimento nas cenas portuguesas. Em primeiro lugar, à 
:'arte os méritos intrínsecos da obra, não apareciam claras as fronteiras en
:re este novo «género» preconizado por Garrett e as do «drama românti
: o" que poucos anos antes o próprio autor tinha imposto nas cenas portu-
2:-..lesas. Formalmente nada diferenciava a tragédia do drama: nem a divisão 
=m actos (três como em muitos outros dramas românticos), nem a forma 
?Oética (prosa, como no Auto de Gil Vicente), nem o tema (um aconteci
~ento da história pátria). Na sua própria teorização, Garrett tinha apenas 
.:..:entuado a necessidade de evitar os excessos do dramalhão romântico: os 
::-ovões, os relâmpagos, as paixões violentas, o maniqueísmo bons-maus. 
=:-igredientes que não obstante entrarão nessa época cada vez mais nas ba
: mais do teatro, até que um crítico requintado como Andrade Ferreira, 
:·.laudo já o público procura um diversivo na ópera bufa e na opereta, ex
::amará: 

O drama histórico tornou-se o pesadelo das nossas plateias. 

Por outro lado, aquelas que Garrett chamava, sem, aliás, as aplicar à 
_e:ra, «estas minhas theorias d'arte» e que consistiam em «pintar do vivo, 
::.esenhar do nu, e não buscar poesia nenhuma nem de invenção nem de 
=srylo fóra da verdade e do natural», não eram senão as bases teóricas do 
:-ealismo, daquele realismo que já se anunciava nos palcos de toda a Euro
~.?. mas que em Portugal se afirmaria com atraso, e não no rasto do Frei 
:_:,ís de Sousa de Garrett, mas no dos Velhos de João da Câmara. Esta, 
.:. :'esar do seu limitado valor artístico, era a verdadeira tragédia moderna, a 
~ 1e traria para a cena não já a luta do homem com o seu próprio destino, 
:-esolvida na cristã aceitação de uma superior Providência Divina, mas a 
-~:a na terra entre duas opostas concepções de vida, a dos Velhos, ancora
::.2 nos hábitos e na tradição, e a dos Novos, destrutores de afectos e cons
:::-_itores de caminhos de ferro. 

Luciana Stegagno Picchio, «Ü Frei Luís de Sousa de Garrett: tentativa de 
interpretação das várias interpretações», in Estudos Italianos em Portu

gal, 28, 1967, pp. 107-112. 

Poesia confidencial nas Folhas Caídas 

Abre o volume por um poema-dedicatória muito vago, que é logo uma 
- ec-dadeira mistificação: aquele ignoto deus, ali invocado, é uma chave fal
: 2. um motivo cego; as expressões de arroubo místico parecem preludiar 
..:..:n livro muito diferente - nada do tal «palpitar de carnes» que, num 
:-:-_,=•menta de rara perspicácia, Gomes de Amorim tão justamente obser
--=·-J. E a mistificação é levada ao ponto de definir o livro como «confissão 95 
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sincera I Da alma que a ti voou e em ti só espera». Ora, como veremos, a 
obra muito pouco tem de «confissão sincera» e, mesmo quando há confis
são, não se trata de uma «confissão da alma»; é antes a velada e ardente 
«confissão de um corpo» - de um corpo que, chegado ao outono, faz das 
«folhas caídas» uma fogueira onde reencontra, dolorosa e fugaz, a imagem 
de um estio irremediavelmente perdido. 

Logo após essa dedicatória mistificadora vem o poema mais dramático 
e porventura mais sentido de toda a colectânea: o poema Adeus. António 
José Saraiva foi talvez o primeiro crítico a sublinhar «que neste poema 
Garrett compõe um pequeno drama em que só ouvimos um dos persona
gens; mas o outro personagem é indispensável para que o drama exista»; 
só é de estranhar que António José Saraiva não tenha reparado neste por
menor muito importante: essa outra personagem de facto existe dentro do 
poema. Vêma-la através das reacções que o próprio Garrett nos transmite: 
os insistentes pedidos para que o deixe («Oh! vai ... para sempre adeus!»; 
«Vai-te, oh! vai-te, longe, embora!»; etc., etc.) desenham-nos, com im
pressiva nitidez, a sua presença obstinada. E mais: ouvimo-la nas interfe
rências que tem, nas respostas que dá, e que, umas e outras, o poeta se en
carrega de repetir: « ... Mais negro e feio no inferno I Não chameja o fogo 
eterno./ - Que sim? Que antes isso? - Ai triste! I Não sabes o quepe
diste!» E mais adiante: « ... Ai triste, não chores, anjo do céu, I Que o de
sonrado sou eu. 11 Perdoar-me tu? Não mereço»; etc., etc. - É ou não 
verdade que vemos e ouvimos esta segunda figura do drama? Que assisti
mos às suas reacções, à sua paciência sofredora, às suas lágrimas, à sua de~ 
cisão de o aceitar como ele é, de lhe perdoar ... ? 

Pois bem: esta circunstância de nós, leitores, assistirmos, subitamente, 
a tal drama de separação determina e comanda toda a organização do vo
lume. É como se, depois de ouvirmos o prólogo de uma peça (neste caso, 
o poema-dedicatória), tombássemos de repente na intimidade do actor que 
o interpretava: e este novo drama, trazido dos bastidores para o proscé
nio, provoca a alteração da representação prevista; em lugar da peça que o 
programa anunciava, depara-se-nos outra que, ante os nossos olhos, tem 
de ser resolvida. Esta a pequena alta comédia - pirandelliana «avant la 
lettre» - que preside à estrutura do livro. 

Mas, agora, note-se: por intermédio do poema Adeus, assistimos pre
cisamente ao fim do drama íntimo; os antecedentes é que vão ser poste
riormente narrados. E o mais curioso é que em nenhum outro episódio 
das Folhas Caídas se retoma essa técnica de monólogo dialogado que assi
nalámos na citada poesia Adeus; logo a seguir se substitui tal técnica para
teatral por uma técnica narrativa. Como que surpreendido nesse íntimo 
diálogo de despedida, o poeta vê-se obrigado a contar o que anteriormen
te aconteceu; e é, aliás, notabilíssimo o modo cauteloso e subtil como ele 
passa do dramatismo para a narração: antes do grande poema em que é 
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:-eferido e historiado o primeiro encontro (Aquela Noite), insere-se uma 
curta poesia (Quando eu Sonhava) que já pelo título, já pela vagueza e 
::irevidade, e depois por qualquer coisa que fica em suspenso, é bem um 
•YJonólogo de transição - a um tempo repouso do paroxismo do poema 
anterior e preparação para o fôlego do que lhe sucede. Em qualquer deles, 
·á não invoca a mulher amada: refere-se-lhe; substitui, em suma, a segun
ia pessoa pela terceira. Por outro lado, em lugar do emprego dos verbos 
:-io presente (com o que nos sentíamos contemporâneos do drama esboça
~º no poema Adeus, que no-lo representava), passa Almeida Garrett a 
empregar o imperfeito e o pretérito perfeito - aos quais correspondem, 
como notou Vossler, respectivamente «uma visão do passado analítica, 
iescritiva, explicativa» e «uma visão dinâmica, sintética, expositiva, inter
?retativa». E é através destes dois modos de visão do passado que os co
:neços dessa história amorosa nos são narrados no poema Aquela Noite. 

As circunstâncias prévias e exteriores do encontro (a sua decisão de ir 
aquele baile, o ambiente da festa, a gradual integração do protagonista 
::iesse ambiente) ocupam mais de três quartos do poema; só depois disto é 
que ela surge: e este aparecimento é um verdadeiro coup de foudre; relata
do em pouco mais de duas dezenas de versos, aí emprega de novo Garrett 
os verbos no presente, do que resulta uma súbita aproximação que, em 
inguagem cinematográfica, se traduziria pelo emprego de um grande pia
''° («Quem é esta que mais voltas / Gira, gira, sem cessar? / Como as 
:-oupas leves, soltas, / Aéreas leva a ondular / Em torno à forma graciosa, 

Tão flexível, tão airosa, /Tão fina!», etc.). Depois, ainda em menor nú
mero de versos, Garrett, sem chegar a descrever, informa-nos da conversa 
que se seguiu a esse primeiro encontro: «E eu falava, e eu ouvia / O que 
é.tê àquela hora / Nunca disse, nunca ouvi ... » Dessa conversa sai ele com 
.. um outro ser», «uma alma nova». E o poema encerra-se com estes ver
sos, por dois aspectos muito significativos: «E daí? - Daí a história / 
:\ão deixou outra memória / Dessa noite de loucura, / De sedução, de 
?razer ... / Que os segredos da ventura / Não são para se dizer». 

« ... Os segredos da ventura/ Não são para se dizer»: temos aqui, em 
?rimeiro lugar, um exemplo daquilo a que o crítico espanhol Carlos Bou
sono chamaria uma «sobreposição situacional». Um novo elemento de 
dramatismo se desprende destes versos, porque sabemos de antemão (atra
'.-és do poema Adeus) que a tal «ventura» terá um epílogo patético. Em
?regando a terminologia de Bousoíio, acrescentaremos que o poema 
A.deus é o modificante do poema Aquela Noite. Se a ordem das poesias fo
:-a inversa, já essa «Ventura nos não pareceria ilusória, precária - e preci
samente pelo facto de ela nos parecer precária e ilusória é que através des
:es versos se realiza uma importante descarga poética. Por outro lado, 
Garrett, ao declarar que «Os segredos da ventura / Não são para se dizer», 97 
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explica desde logo a subsequente ausência de poemas que reflictam «mo
mentos de felicidade». De facto, a partir deste trecho, só encontramos epi
sódios em que a «ventura» se volveu já no «inferno de amar» ou, então, as 
tais poesias de circunstância mundana - que, a par do seu papel de ate
nuantes, podem também indirectamente sugerir, por sua ligeireza e gracio
sidade, essa própria «ventura» que não deve ser expressa. Isto, pelo que 
diz respeito ao Livro Primeiro das Folhas Caídas - pois, no Livro Segun
do, como adiante veremos, talvez sugiram elas qualquer coisa de mais dra
mático. 

É no trecho imediatamente seguinte ao poema Aquela Noite que o 
germe do futuro conflito se insinua: naquele «anjo caído» traça Garrett -
com um excesso de discursividade - o retrato moral da figura entrevista 
no poema anterior: «anjo caído», «abandonado de Deus», «ninguém mais 
na terra o via». E acrescenta: «Era eu só que o conhecia ... / Eu que já não 
posso amar!» Também esta impossibilidade de amar está previamente ilu
minada - esclarecida - pelo que já se disse no poema Adeus; mas tal an
títese de «fatalidade-impossibilidade» não logra atingir aqui, de maneira 
nenhuma, a veemência que nesse poema obtinha. É que Almeida Garrett, 
mesmo dentro da poesia, só pode enunciar ou resolver essas antíteses em 
termos dramáticos: necessita apostrofar, interpelar, dirigir-se a. E, talvez 
por isso mesmo, nos restantes poemas de circunstância amorosa, volta 
quase sempre Garrett ao emprego da segunda pessoa, abandonado desde a 
poesia Adeus, nestes trechos que constituem um tríptico narrativo (poe
mas Quando eu Sonhava, Aquela Noite e O Anjo Caído). 

Entre este tríptico narrativo e o «ciclo dramático» - que se inicia com 
a poesia Este Inferno de Amar e prossegue até ao fim do Livro Primeiro 
- colocou Garrett dois poemas de álbum - um intitulado precisamente 
O Álbum e o outro Saudades - que representam um intervalo indispen
sável. Embora num e noutro apareçam, dissolvidos ou disfarçados, vestí
gios do caso amoroso, o tom é completamente diferente - um tom de di
vertimento, de recreação; e, num deles (O Álbum), até o ritmo 
trocistamente repousado dos versos de nove sílabas, muito cadenciados na 
sua acentuação ternária, contrasta singularmente com a tensão nervosa das 
redondilhas até ali utilizadas. 

No conjunto de poemas, a que demos a designação de «ciclo dramáti
co», não se retoma todavia a técnica assinalada na poesia Adeus: e, embora 
sejam quase todos de construção invocatória, neles não se vê nem ouve a 
invocada. É flagrante a ausência da figura a quem o poeta se dirige; isto, 
porque não é dentro dessa ausência que ele se lhe dirige: dir-se-ia antes 
que tal ausência a aproveita para rememorar os termos e o modo como se 
lhe dirigia, quando ela ainda estava presente. Por outras palavras: no fio 
novelístico subjacente às Folhas Caídas, este «ciclo dramático» não se se-
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gue ao desfecho do poema Adeus; está, sim, incluso no «processo narrati
vo» aí iniciado; mas, dentro de tal processo, representa uma passagem ao 
discurso directo. E, por isso mesmo, pelo facto de estarem insertos na 
narração, não criam aqui os monólogos, as apóstrofes, as invocações, 
aquela sugestão de teatralidade que no poema Adeus era tão nítida. Basta, 
aliás, comparar esse poema com qualquer dos trechos deste «ciclo» (por 
exemplo: Os Cinco Sentidos, ou Cascais, ou Não Te Amo): em todos eles, 
há invocação, mas só no Adeus há resposta - uma resposta que estimula, 
desvia ou precipita o curso do poema; daí o atropelo de certos versos e a 
desordem estrófica. Em contrapartida, nos outros três, a emoção contém
-se perfeitamente nos moldes pré-traçados, não há extravasamento nem 
modificações: o poema segue um curso linear. E eis o que, à luz do que 
\·imos esboçando, se torna extremamente significativo. 

Por essa poesia breve e um tanto sibilina (Víbora) se encerra esse «ci
clo dramático» e, também, o Livro Primeiro das Folhas Caídas. Nos poe
mas do Livro Segundo não encontramos já, senão muito diluída ou trans
posta, a sombra desse caso amoroso; e tal silêncio é verdadeiramente 
dramático pelo que revela de renúncia ou de fuga. Logo a primeira com
posição - a conhecidíssima Barca Bela - sugere isso mesmo: uma paté
tica deliberação de fuga àquele amor, ao «anjo caído» que em «sereia» se 
\-olvera. E o mais trágico reside no que essa renúncia significa de regresso 
ao próprio turbilhão mundano onde a tinha encontrado - e de onde, nos 
mais altos momentos, ambos se haviam evadido. 

Nos poemas Cascais e Estes Sítios! ficara a entrevisão de um paraíso: 
"Ali sós no mundo, sós, / Santo Deus! como vivemos! / Como éramos 
tudo nós/ E de nada mais soubemos!». Aí, atingira esse amor o seu ponto 
mais alto: uma total, absoluta identificação («Como ela vivia em mim, / 
Como eu tinha nela tudo!»). Mas já o fatídico regresso se anunciava: 
"E trocar este céu de ventura / Pelo inferno da escrava cidade! / Vender 
alma e razão à impostura, / Ir saudar a mentira em sua corte, / Ajoelhar 
em seu trono à vaidade, / Ter de rir nas angústias da morte, / Chamar vi
da ao terror da verdade ... ». De facto, é com esse regresso que principia o 
desentendimento, a gradual desintegração; e é muito sintomático que ve
nham logo a seguir à poesia Estes Sítios! os poemas Não te Amo e Não és 
Tu - onde explode a dialéctica do mão te amo - quero-te» e por onde 
estala a perplexidade ante a súbita frieza da mulher amada. Não será, por
tanto, exagero insinuar que Almeida Garrett atribui à cidade, e a todas as 
suas exigências mundanas, algumas responsabilidades no fracasso (aliás 
complexo e nebuloso) desse amor. Por tudo isto se tinge de um dramatis
mo muito especial o carnet mondain que, através das páginas do Livro Se
gundo, se pode folhear. 

Ao contrário das duas poesias de circunstância mundana que figura
vam no Livro Primeiro e onde a euforia era tão evidente, as desta segunda 99 
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parte traem, quase todas, um certo desencanto: lá temos uma solícita pre
venção à donzela enamorada («Treme, foge do amor que te encanta, / É 
amor que te há-de matar»), um «Suspiro» por uma menina cega de nascen
ça e, até num trecho aparentemente tão frívolo como Retrato, a confissão 
dolorida e discreta da impossibilidade de ler no coração feminino. E qua
tro das últimas composições do volume, pertencendo embora àquela série 
a que chamámos de «circunstância mundana», revelam uma curiosa subida 
de tom, uma passagem do gracioso ao grave: os poemas Adeus, Mãe e 
Avé, Marial como que são percorridos por um frémito do último acto do 
Frei Luís de Sousa; e por outro lado, em Exilados e No Lumiar, é o ho
mem político que volta a aparecer, que - até num livro aparentemente 
tão íntimo como este - vem prestar o seu culto «no altar da Liberdade». 
Para além do que isto depõe em favor da tão caluniada - ou desvirtuada 
- inteireza moral de Garrett, não se poderá ver, ainda, na inserção de tais 
poemas, o desejo de atenuar, por uma impressão final, as confidências que 
no Livro Primeito tinham sido feitas ... ? 

David Mourão-Ferreira, «A poesia confidencial das 'Folhas Caídas'», in 
Hospital das Letras, 2.' ed., Lisboa, Imp. Nacional-Casa da Moeda, 

s/d., pp. 58-64. 
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