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Resumo: O trabalho deriva de dissertação de mestrado que partiu da análise comparativa

da trajetória de 'migrantes tradicionais' e de profissionais liberais portugueses que foram

para  o  Rio  na  década  de  1970.  Um traço  marcante  era  o  'paradoxo  do  retorno':  os

migrantes  tradicionais  iam  para  o  Brasil  com  expectativa  de  volta  a  Portugal  após

enriquecimento,  mas o retorno era raro;  quanto aos outros, a cisão com Portugal  era

considerada grave, mas a maioria retornava. Nas entrevistas, 'Portugal'  era destacado

como fonte explicativa dos percursos, que pouco derivariam do "contexto interétnico".

Recorreu-se a literatura portuguesa do século XIX sobre o  brasileiro e a duas obras de

Eça  de  Queiroz,  onde  aparece  a  'individuação'  associada  à  ida  ou  convívio  com  o

'estrangeiro'. Explorou-se ainda o Arte de Ser Português de 1915 de Teixeira de Pascoaes

para ajudar a compôr o universo semântico e situar "mitos mandatórios" aí presentes.

Buscou-se mostrar que as construções em torno dos 'migrantes' e dos 'saídos' podem ser

encaradas  como  parte  da  questão  enfrentada  em  finais  do  XIX:  a  modernidade

emblemática de cuja feição Portugal  não participara.  Junto com leituras de Brasil,  de
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civilização e de África, esses perfis evidenciam o dilema encarado como de Portugal no

mundo na época. Sua projeção temporal é mais ampla e mantêm ligação com percursos

migratórios  e  com o  posicionamento  internacional  português nas  décadas de  1970 e

1980. 

Aqui, resume-se os pontos principais da dissertação e apresentam-se três  novelas de

brasileiro, com as correspondentes prescrições para o personagem em associação com

'Portugal'. 

Palavras-chave:  trajetórias  de  migração;  configurações  do  nacional  português;

representações portuguesas sobre emigrantes;  literatura de brasileiro; 'individuados'

I
Na dissertação  de  mestrado  lidei  com dois  grupos  de  portugueses  no  Rio  de

Janeiro, o dos migrantes de origem rural, que há décadas vinham com o objetivo explícito

de enriquecer e voltar a Portugal, e o de profissionais liberais que tinham migrado, em

quantidades muito  menores,  em relação com situações políticas  em Portugal,  e  para

quem  a  volta  não  aparecia  no  horizonte  quando  da  saída  de  Portugal.  Denominei

"paradoxo do retorno" o fenômeno de reversão prática dessas narrativas nas trajetórias

de migração para o Brasil.  O trabalho de campo com os dois grupos, nos anos 1980,

apontou desde o início a conveniência de buscar 'em Portugal' - num primeiro nível, no

estatuto diferencial dos dois grupos numa certa hierarquia portuguesa - as razões para a

origem do paradoxo e não num "contexto interétnico", o que também era sugerido por

trabalhos que haviam lidado com migrantes do primeiro grupo (Lima, 1973; Ramos, 1965;

Portela, 1983; Portela, 1987). 

Os migrantes de origem rural consideravam que em Portugal se ditava o Brasil

como destino adequado - assim como, a partir da década de 1960, a França passou a

ocupar  esse  lugar.  Já  os  profissionais  liberais  associavam  a  alta  frequência  do  seu

retorno, apesar da 'zanga' que os convidara a romper com Portugal, à constatação de

que, apesar da língua comum e da história passada, não era possível manter aqui um

estatuto social semelhante ao que lá detinham (cf. Portela, 1987; Portela, 1992:1-7). Para

seguir a pista, busquei literatura portuguesa a respeito do migrante e também de 'saída

para o estrangeiro' dos membros das classes mais abastadas. Há literatura abundante

sobre  o  migrante  e  o  brasileiro constitui  um  personagem-tipo  marcante  da  literatura

portuguesa do século XIX, mas não existem personagens literários contrapartida, de valor

semelhante, para os  saídos. Recorri assim a uma tríade de  novelas de brasileiro para

apreender  as  construções  simbólicas  que  cercam  o  migrante  e  seu  retorno,  como



brasileiro,  a  Portugal  e  os  males  associados;  'relato'  que  está  na  origem  de  uma

prescrição de não volta (Portela, 1992: 80-201; cf. tb. Peristiany, 1971; Pitt-Rivers, 1971).

Havia certa equivalência para membros de classes mais abastadas em dois romances de

Eça de Queiroz, nos personagens individuais - ao invés do personagem-tipo de brasileiro

- associados a uma tematização das possibilidades e dilemas que Portugal como um todo

enfrentaria (Portela, 1992: 192-260). Por fim, para também compor uma espécie de tríade,

embora haja aí um deslizamento, recorri a uma leitura do próprio Eça como 'individuação

perigosa',  para  apreender  contornos  nos  quais  se  situavam   os  limites  da  volta  e

reinserção dos profissionais liberais (id: 261-301).

Por detrás do quadro geral, havia como que uma 'insistência' na submissão dos

sujeitos a um todo Portugal, para o cumprimento de cujos desígnios mais 'profundos' cada

um  deveria  votar-se,  mesmo  que  com  latitudes  diversas  de  possibilidade  de

movimentação no mundo e ao longo da trajetória de vida. Em Arte de Ser Português, de

1915, Teixeira de Pascoaes (1978) preconizava o "sacrifício", a Portugal, tanto no âmago

do ser como de participar da entidade Portugal que lhe dá sentido. Esse envelopamento

teria permanecido até a década de 1980, inclusive como atualizado em ensaística mais

recente  (p.e.,  Quadros,  1978;  Quadros,  1982/83).  Nas  novelas  de brasileiro,  o  torna-

viagem  simboliza  os  perigos  associados  à  materialidade  que  o  Brasil  representa.  A

emigração  é  necessária,  até  pela  importância  assumida  pela  remessa  de  divisas,

associada à sobrevivência dos campos  portugueses sem grandes transformações (cf.,

p.e., Almeida & Barreto, 1970; Amaro, 1985; Arroteia, 1981; Cunhal, 1968; Dias, 1955;

Godinho, 1978; Leeds, 1983; Leeds, 1984; Pereira, 1981; Ribeiro, 1986; Serrão, 1982;

Serrão,  1985;  Trindade et  al,  1981),  os  quais  precisam pois  ser  representados como

vitoriosos face à ameaça potencial de contaminação da materialidade 'brasileira. Nos dois

romances de Eça abordados, trata-se também de tematizar a 'vitória' de Portugal, mas a

incerteza é maior. Membros da elite podem experimentar a 'civilização', representada em

Paris, e, se 'efetivamente nobres',  voltar para desenhar uma 'tradição restaurada', que

componha uma nova organicidade para Portugal. A possibilidade disso ocorrer articula-se,

todavia, à 'aceitação' de que um 'destino maior', desta feita ligado à ida para África, pode

constituir um caminho correlato, e de certo modo inevitável, para uma afirmação coesa do

lugar e da especificidade de Portugal no mundo cujo centro há muito deixou de ocupar.

Mais, até mesmo esse desenho, ou, mais concretamente, a outorga a sujeitos ou grupos

específicos de um estatuto que os coloque como capazes de traçá-lo, é sempre limitado

pelos ditames de um 'Portugal maior', entidade à qual há que se sacrificar, seja de forma

'voluntária', nesse desenho do nacional preconizado por Pascoaes, seja através de um



banimento, processo talvez 'menos consciente', imposto pelos demais e pelas pessoas a

si  próprias.  Desta  forma,  a  'ausência'  de  Portugal  do  traçado  da  modernidade

emblemática, associada à perda do Brasil e ao 'investimento' em África, um certo passado

e suas projeções peculiares nos séculos XIX e XX, esteve também ligada a desenhos dos

'sujeitos nacionais' como submissos a 'mandamentos', oriundos de esferas cujo acesso

sempre lhes era, ao menos em parte,  restrito e velado. Esse cenário tem reflexos no

século XX, como encontrado nos migrantes com quem realizei trabalho de campo e como

perceptível nos exercícios internos e posicionamentos externos da política portuguesa.

II

Uma breve análise de estudos sobre etnicidade até a década de 1990, permite que

se os apresente sob uma ênfase no afeto ou no interesse - ou numa oscilação entre

ambos  (cf.  Portela,  1992:  8-33).  No  caso  dos  dois  tipos  de  portugueses  no  Brasil

considerados, afeto e interesse aparecem como subsidiários de outro processo, onde a

qualificação dos portugueses como étnicos parte  de diferenciação 'anterior'  que,  para

empregar categorias do universo trabalhado, os apresenta como "emigrantes" ou como

"portugueses que residiram no estrangeiro" (id: id). O processo é associado a Portugal e o

Brasil  aparece sob o envelopamento da relação histórica com Portugal,  que o definia

como lugar de destaque, além de bom para migrar. Neste sentido, o Brasil é relevante não

por  um quadro  'concreto'  mas  como  parte  de  constelações  simbólicas  presentes  em

Portugal, sobre sair do país, sobre migrar e, num plano genérico, como elemento fulcral

de um desenrolar histórico problemático, onde funciona como outro simbólico importante,

lugar de que Portugal se serve para equacionar seu problema identitário. 

É comum um desenho da história de Portugal ligando os feitos da fundação da

'nacionalidade',  em  1143,  a  sua  reafirmação  e  vitória  face  aos  'espanhóis',  aos

'castelhanos', nas guerras (1383-85) que culminam em Aljubarrota e na dinastia de Aviz,

iniciada com D. João I, pai da Ínclita Geração, que tem como uma de suas expressões o

Infante D. Henrique e a Escola de Sagres, os Descobrimentos e o período glorioso que

daí  deriva,  a  terrível  derrota  em  Alcácer-Quibir...  e  Camões  (cf.,  p.e.,  Amado,  1966;

Fernandes et al, s/d; Guerra & Patrício, 1979; Lago & Diniz, 1973). Após essa abertura de

'mundos ao mundo', tudo se torna mais tortuoso, o que o 'domínio espanhol' entre 1580 e

1640 marca inevitavelmente (p.e.  Portela,  1982).  A Restauração não basta e Portugal

nunca voltará a ocupar o lugar central que fora seu. As invasões napoleônicas dão o tom

do fim do fausto da metrópole e vêm associadas à separação do Brasil e à guerra civil em

Portugal. Há certas esperanças, traduzidas nos desbravadores em África no século XIX -



Capelo,  Ivens,  Serpa  Pinto  -,  e  nas  guerras  aí  travadas,  encaradas  como tão  'reais'

quanto as entre os 'países civilizados', mas o Ultimato inglês, indício do fim da monarquia,

encerra  as  expectativas  de  que  o  'caminho  português'  pudesse  jogar  um  papel  no

concerto das nações. Nessa versão, a perda da independência para a Espanha em 1580,

que marca o predomínio da vertente dinástico-religiosa sobre a expansionista   (Lobo,

1982), 'nacional', teria correspondido ao início da consolidação da modernidade europeia.

Portugal havia desvendado os mundos que dão origem ao mundo europeu, processo do

qual termina por estar alijado. O século XIX de certa forma configura um momento de

profunda  dramaticidade  nesse  processo,  onde  fica  nítida  a  distância  entre  as

movimentações europeias mundanas e as possibilidades portuguesas recônditas, que se

jogam em outro plano.  Portugal  praticamente não tem voz nos jogos associados aos

avanços napoleônicos, nem mesmo em termos de reconhecimento de suas habilidades

diplomáticas, o que marca o rompimento da possibilidade de manter metrópole e império

num tipo de continuidade 'portuguesa', própria.

A ida da corte e a posterior independência do Brasil estão associadas à guerra civil

entre absolutistas e liberais, entre 1828-34. A representação central é de outra ordem: fim

de um caminho certo e clamor pela necessidade de desenvolver uma 'via portuguesa'1,

associada às transformações econômicas derivadas da mudança no estatuto do Brasil

(Saraiva, 1978) - as quais se ligam diretamente ao lugar fundamental que a emigração e

as remessas dos emigrantes assumem - e em que pese a espécie de 'mesmice' em que a

vida social e política da antiga metrópole haveria mergulhado. A conquista da paz, interna

e externa, teria ocorrido ao preço de tornar-se Portugal um arremedo de Europa, uma

província  onde  progride  uma  burguesia  medíocre  e  onde  dominam  os  pequenos

acontecimentos  pessoais.  Há  modernizações  práticas,  ligadas  a  uma certa  vitória  do

liberalismo, e consegue-se um equilíbrio financeiro, exatamente às custas das remessas

dos emigrantes, no mesmo passo em que ocorre o fim do comunitarismo agro-pastoril (cf.

Saraiva, id; Dias, 1981; O'Neill, 1984) e uma urbanização crescente, associada a altos

índices de importação e hábitos burgueses e urbanos de gosto pela ostentação traduzido,

p.e., no pechisbeque, mistura de cobre com zinco de cor dourada, símbolo da 'lacuna' a

que esse segmento social, e Portugal em geral, se teria votado. O estabelecimento de

fortes distinções entre proprietários e não-proprietários rurais, paralelo à urbanização e à

ausência de uma industrialização significativa estão duplamente ligados à emigração: pela

viabilização  facultada  pelas  remessas  dos  emigrantes  e  pela  ausência  de  postos  de

trabalho masculinos  nas cidades.  Saraiva  coloca:  "A importação impede a criação de

1  É interessante refletir sobre a ligação deste período com o tipo de afastamento e peculiariedade, "orgulhosamente
sós", que Salazar vai desenhar, com bastante sucesso, para o país. A respeito, vide, p.e., Augusto, 2011.



empregos urbanos. Sem futuro no campo e sem lugar na cidade, o camponês vai tentar a

vida  fora  do  País.  Também neste  ponto  a  história  moderna  repete  a  medieval,  mas,

porque já não havia mundos sem dono, a expansão chama-se agora emigração" (Saraiva,

1978: 311).

A 'mesmice' de Portugal continental estaria garantida através das remessas dos

emigrantes que  tornaram "possível equilibrar a balança de pagamento e portanto iludir o

desequilíbrio  económico.  O  País  consumia  muito,  produzia  pouco,  e  os  emigrantes

pagavam  a  diferença"  (id:  314);  o  que  estaria  associado  à  afirmação  de  Alexandre

Herculano: "A nossa melhor colónia é o Brasil, depois que deixou de ser colônia nossa"

(citado  em Serrão,  1982:  174).  Esse  aspecto  não  necessariamente  era  articulado de

modo  explícito  e  a  retomada  da  ideia  de  fomento  às  migrações  para  as  províncias

mediterrâneas  e  para  outras  colônias  foi  tônica  significativa,  inclusive  associada  a

avaliações  sobre  a  falta  de  'merecimento'  do  Brasil  de  migrantes  portugueses.  Os

produtos africanos ganharam uma saliência que não haviam tido, mas as remessas dos

emigrantes para África não alcançaram  abundância significativa (Pereira, 1981). África

passa, todavia, a representar a possível extensão 'para o mundo', ainda almejada, desde

a perda do Brasil. Se, de início, isto vem ao par do acalanto da possibilidade de uma

configuração de nacional independente e reconhecida, o final do século XIX marca seu

relativo abandono, ligado a uma ironização do papel da Inglaterra no cenário mundial.

Percebe-se,  em  associação  inclusive  com  a  conferência  de  Berlim  de  1884-85,  que

Portugal  ainda guarda uma capacidade diplomática  e de negociação,  mas como que

ligada  à  convicção  profunda  de  que  a  'marca  nacional'  precisa  perseguir  uma  via

essencialmente divergente das potências centrais, votada por seu caminho próprio - e

exigindo o voto de todos os seus. 

A produção literária portuguesa do século XIX teve feição romântica  até a década

de 1860 e  em Almeida Garrett e Alexandre Herculano figuras dominantes. Expressou-se

também na produção de cunho etno e historiográfico, Oliveira Martins e Teófilo Braga

expoentes mais conhecidos. No terreno literário, pode-se considerar que há influência de

questões europeias cosmopolitas, associadas a um 'problema de identidade', que faz com

que se  procure  dar-lhes  uma 'feição  portuguesa'  (cf.  Ferreira,  1979;  Lourenço,  1982;

Saraiva,  1978;  Torga,  1969).  O  ultra-romantismo  sequente  caracterizou-se  por  uma

afirmação de que Portugal era província das mais letradas da Europa, com um 'caráter

nacional' definido e bastante. Antero de Quental é autor marcante da Geração de 65 -

conhecida  como Geração  de  70  -,  caracterizada  pela  noção  do  indivíduo  como ente

isolado (no sentido de Dumont, 1985) e pela (re)introdução do tema da distância face à



civilização, paralelo ao questionamento da bonomia provinciana portuguesa. No final da

década de 1870, é perceptível a transição definitiva do romantismo naturalista, como o de

Júlio Diniz, e do romantismo social, como de Gomes Leal ou Guerra Junqueiro, para uma

dimensão realista, como expressa sobretudo em Eça de Queiroz (Ferreira, 1979). Camilo

Castelo  Branco  seria  algo  destoante,  membro  de  geração  intermédia,  autor  de  um

"hibridismo extenuante - apesar do veio realista, satírico e populista que inspira grande

parte da sua numerosa criação romanesca" (id:109) e mesmo para Coelho (1982), um de

seus grandes especialistas, difícil  de situar; 'independência'  de Camilo que, num certo

sentido,  Eça  também  configurará,  exatamente  a  partir  do  caminho  aberto  pelo

'moderninsmo' de Antero e da Geração de 70 (Portela, 1992: 62-79). 

É  possível  considerar  que,  embora  em  termos  de  movimentos  tenham  sido  o

romantismo e a Geração de 70 a dar a tônica, é mais interessante atentar para autores,

se se quer perceber como questões da época foram tratadas; em particular a do esforço

de ler Portugal, após a década de 1820, a partir do problema representado  pelo contexto

europeu.  Neste sentido é que a sátira  e o realismo praticados por Camilo  e por  Eça

guardam uma função edificadora, análoga à dos patriarcas do romantismo, Herculano e

Garrett, e distinta da do seu patrono, Castilho. Não se voltam, embora conheçam, para a

afirmação de uma ideia de 'indivíduo-autor' coerente com a modernidade emblemática.

Antes permanecem sob uma certa égide do 'voto à pátria', como desenhado por Teixeira

de  Pascoaes  em 1915,  em que  pese  o  absenteísmo  ou  a  declaração  contrária  que

expressam.  Há  uma  ausência  de  brasileiros das  obras  literárias  mais  doutras  e  da

produção realista (à exceção d'O Brasileiro Soares, com que lidaremos; e não é de um

brasileiro que se trata n'O primo Basílio). A reflexão sobre o personagem que sintetiza o

dilema representado pela perda do Brasil, pelo fim do Portugal potência europeia e pela

dependência das divisas dos brasileiros não constitui uma fonte de positividade, donde se

discorre sobre o assunto, mas literalmente, como fazem Herculano e Oliveira Martins. A

apreensão  adequada  é  por  um  autor  como  Camilo,  predisposto  ao  alheamento  das

correntes  literárias  em  benefício  de  uma  leitura  maciça  pela  sociedade  sua

contemporânea (cf. Coelho, 1982) e o brasileiro é figura-tipo presente em quase metade

da vasta produção camiliana. (Analogamente, a etnografia como 'tema sério', abordado

em detalhe, p.e., por Teófilo Braga, encontra em Julio Diniz, não partícipe de movimentos,

seu tradutor adequado). Assim, é o caráter paradoxal de Camilo e Eça de produtores

individuais votados - pese o implícito - à 'questão nacional' que lhes dá uma feição tão

destacada no cenário das letras da época e que os torna atualizadores por excelência de

temas chave, em particular os brasileiros, a civilização (versus ruralismo) e África; lugares



e personagens ausentes,  sob essa forma,  da modernidade europeia  que,  por  tal  via,

acaba por ser apresentada como mera forma envelopadora, desvestida do próprio poder

de atração sobre os 'sujeitos nacionais' e sobre os autores.

III

Crabbé Rocha assim descreve o brasileiro paradigmático da literatura portuguesa:

"o nojo com o atraso de Portugal, a falta de devoção religiosa, o egoísmo, a linguagem

exótica, a posse do palacete de mau gosto, a sensualidade (...), os brilhantes, enfim, um

heroísmo às avessas" (1981: 11). Vai servir para a denúncia das ameaças que pesam

sobre o país, contraponto do ideal de 'homem local', do 'ser português', 'ser Portugal'.

Recorreu-se  a  três  romances  onde  consta  dos  títulos  e  é  elemento  fundamental  da

construção das narrativas:  A brasileira de Prazins [1882] de Camilo,  O brasileiro Soares

[1883] de Luís de Magalhães e  Os brilhantes do brasileiro [1869] também de Camilo. A

sequência  foi  proposital.  Nos  mais  recentes,  a  feição trágica  domina  e  é  ambígua  a

alocação  de  sinais  positivos  e  negativos  aos  personagens.  Na  carta-prefácio  a  O

brasileiro Soares, Eça elogia: "V. desbrasileirou o brasileiro, humanizando-o" ([1886] 1981:

26). Talvez se pudesse antes falar em 'portuguesização'. Nos romances de 1882 e 1883,

o brasileiro cumpre seu destino em Portugal, mas envolto num cenário de tragédia, que

reflete a falta de portugueses capazes de funcionar como antítese do  brasileiro,  neste

sentido imerso no bom e no mau português,  'desbrasileirado'.  Já no de 1869 há um

notável happy end, do local  reinstaurado pelo casal português - que guarda analogia com

o que aparece, noutra chave, em A Cidade e as Serras -, e com o fim do  brasileiro no

Brasil. Ressalta do conjunto, a espécie de espada de Dâmocles que o brasileiro constitui.

O 'mito do retorno', da volta a Portugal após amealhada a fortuna, é fundamental para a

remessa de divisas (Pereira, 1981; Portela, 1987),  substituindo parcialmente o valor do

Brasil  como ex-colônia.  As divisas,  todavia,  estão associadas a  bens e  serviços  cujo

caráter é duvidoso. A dubiedade que envolve o personagem do brasileiro reflete o conflito:

o ideal seria associar o Brasil a um valor exclusivo de materialidade, fonte de divisas,

mais  ainda se  possível  (re)instaurar  um Portugal  que prescindisse das manifestações

materiais da civilização e reganhasse a frente dos tempos - e dos mundos; mas cada vez

mais esse quadro se mostra remoto.

Os protagonistas e o cenário inicial d'A brasileira de Prazins logo anunciam que o

desencadeamento da novela será trágico. Essencialmente, nada do que é ofertado em

Portugal  antes  mesmo  do  brasileiro tornar-viagem  tem  qualquer  positividade.  Uma

maneira útil de ler o romance é pelo viés físico-moral. Marta, a brasileira de Prazins, fora



prometida, em troca de desculpa de dívida, por seu pai, Simeão, a Zeferino das Lamelas.

Ela tem como objeto de seus amores José Dias, filho do morgado da Vilalva, que mais ou

menos prometera casar-se com ela, mas que morre de tísica. Zeferino lança acusações

de desonra sobre Marta que não pode lavá-las diante da morte de José Dias, quando se

manifesta pela primeira vez sua loucura. Zeferino também praticamente deixa Simeão à

morte. Diante dessa possibilidade, Marta aceita o pedido do pai de se casar com seu tio,

quando perde qualquer possibilidade de redimir sua honra e manter  grandeza moral, e

tem seu segundo ataque de loucura. O alienamento constante marca sua situação no

casamento, o que pode ser visto como uma forma paradoxal de salvar sua honra através

da loucura, da sua morte como pessoa social. Nesta novela o fado trágico recai sobre a

mulher  portuguesa.  Feliciano  só  "chega  da  América"  a  partir  da  página  192,

desconhecedor  das  regras  sociais  que  cercam  a  desonra,  as  mesmas  que  Simeão

rompera  e  cujas  penas  Marta  sofre.  É  representado  por  Camilo  como  diferente   da

"maioria dos nossos patrícios que regressam do Brasil" (s/d:192), magro, míope, sovina,

saudável  e virgem, quando retorna com 47 anos e apaixona-se pela sobrinha de 16,

achando ótimo o  projeto  de  casamento  com ela;  cego,  pois,  para  o  quadro  geral  de

desonra onde ocorreria e, como outros personagens masculinos individualizados, para

sua associação com a loucura de Marta. É também símbolo da materialidade e de seus

malefícios,  inclusive  por  ter  mandado  48  contos  ao  irmão  para  ir  comprando  umas

quintas, o que fizera este quebrar a palavra dada a Zeferino, e ao achar compadre que,

por dinheiro, mata Zeferino. Feliciano acredita na saída da loucura via fisicalidade, tão

ineficaz quanto a solução religiosa, espiritual, que Marta procura, mas, mais do que isso,

passa a dedicar-se a comprar morgadios e bens das famílias, decadentes, que o cercam.

O  cenário  do  final  da  novela  é  de  um  mundo  em  ruínas,  onde  só  sobrevive  a

materialidade do brasileiro, que tudo compra, simbolizando a falência do local e o vácuo

moral portugueses para que Camilo quer advertir - aliás expressos na prole resultante do

casamento de Feliciano com Marta.

O fado trágico também ronda O brasileiro Soares, novela que igualmente vale ler a

partir a partir dos atributos físico-morais dos personagens, em que pesem a linguagem e a

construção de feição mais realista,  bem como a entrada em cena de atualizações de

civilização,  que  acentuam  as  dificuldades  implicadas  na  afirmação  positiva  do  local

português.  Uma das questões que ficam claras  é  a das dificuldades de alocação do

brasileiro, que não é um 'estranho' ao qual se apliquem "leis de hospitalidade" (Pitt-Rivers,

1977), mas aparece, de fato, como estranho radical,  já que é impossível readequá-lo,

definir-lhe um papel e lugar coerentes com o todo orgânico; oposto do Ulisses potencial



por detrás de todo estranho, que, após sua odisseia, pode voltar para restaurar a ordem.

Joaquim Soares, o protagonista, simboliza a sentimentalidade e, assim, é sobre ele, e

sobre os consanguíneos, que mais denotam o pertencimento e impossível reinserção no

Portugal local, que a tragédia recai. Na sobrinha, sua mulher, está também representado

o mal da civilização, que o fim trágico do bom brasileiro, simples empreendedor, no local

não consegue afastar.

Joaquim Soares é inicialmente apresentado no Brasil, para onde fora com 15 anos,

e em contraste com um tio que aí o explora. Enriquece, mas com boa-fé e escrúpulos de

honra.  Volta  para  a  Guardeira  aos  47  anos,  para  sua  família,  dos  Boa  Sorte.  Sua

fisicalidade,  mais  perto  do  brasileiro  típico,  está  no  pólo  da  natureza  e  da  cultura

camponesa local, ao invés de derivar do enriquecimento. Carlinhos, filho do morgado da

Cardenha, é personagem contraponto de Joaquim. Este constrói a igreja para o irmão

abade  e  a  escola,  a  pedido  de  Carlinhos,  mas  não  quer  a  comenda,  início  da

contrapartida  habitual  em  sua  (re)alocação  como  brasileiro.  Basicamente,  mostra-se

incapaz de assumir o papel social a que não poderia escapar, e o trabalho e a bondade,

que o caracterizam e que lhe permitem comprar o morgado da Cardenha, exprimem sua

inadequação,  também presente  no  desconhecimento  que  demonstrará  das  regras  de

hospitalidade e sexuais em jogo no casamento local.  Os Boa Sorte são uma família que

ascendera socialmente, mas isso não os torna capazes de cumprir  um papel  de elite

efetiva no cenário local; a mesma que, se existira, tinha acabado, com a vida dissipada

que Carlinhos tivera no Porto e em Lisboa, e em viagem. Ermelinda, a sobrinha, tem um

ar senhoril, falso, cocotte; símbolo da degradação, sexualidade e nervosismo, próprios da

modernidade. Oposto do campo bucólico clássico, ou realista, associado à natureza, e

oposto  moral,  ainda,  de  Joaquim  Soares.  Sua  criação  junto  a  D.  Catarina,  mãe  de

Carlinhos, é também marca do deslocamento. Ela e Carlinhos mantêm contacto físico,

mas sem que ela perca a virgindade ou se veja desonrada, numa das manifestações de

calculismo exacerbado que a caracterizam. Tem 21 anos quando Joaquim retorna e uma

maturidade astuta e pérfida. Três anos depois, Joaquim, com 50, apaixona-se por ela e,

característica do contraste que Magalhães quer marcar entre os dois personagens, passa

pelo "delicioso sofrimento da virilidade afectiva que principia a desenvolver-se, sofrimento

que acompanha a crise psicológica da puberdade para a juventude" (1981: 70). Depois do

casamento, Ermelinda consegue que Joaquim se envolva com negócios crescentes. Em

associação com uma fábrica, o administrador do concelho, Alfredo Sampaio, indicador da

lacuna  de  exemplos  de  valor  positivo  no  universo  urbano,  no  caso  o  Porto,  tipo

semelhante  a  Ermelinda  embora  adequado  a  sua  posição  social  e  origem no  Porto,



hospeda-se na Cardenha. A ingenuidade de Joaquim, do  bom brasileiro,  manifesta no

desconhecimento das regras de hospitalidade e preservação da honra, é detonadora do

evidente desfecho, que se inicia com Ermelinda tomando Alfredo como primeiro amante.

Enquanto  a  terra  do  morgadio  progredira  adequadamente  nas  mãos  de  Joaquim,  o

empreendimento  capitalista  da  fábrica  é  inadequado  para  um  brasileiro e  se  associa

diretamente  à  dimensão  do  adultério  continuado  e  da  desonra  pública,  que  ganha

evidência completa na romaria de Santa Eufémia. Cartas anônimas são enviadas e têm o

efeito de levá-la, como exemplo acabado de 'individuada perigosa', a partir, garantida pelo

rendimento do dote antenupcial, pelas jóias e pela beleza, "que o seu bom tino continuaria

a saber administrar com formidável usura" (id: 149). O local está de certa forma salvo de

seu exemplo nefasto, já que Ermelinda não se origina de fato de lá e destina-se a Lisboa.

Há, contudo, um alerta sobre todo o sistema moral, que pode ruir face a ela, e o local não

é em si alternativa, já que uma ordem anterior possível se perdeu no tempo. Joaquim

pensa em Ermelinda como uma individuada semelhante a ele que, com efeito, constituiu

um mundo só dele. O fado, a pena que decorre da percepção da maldade de Ermelinda,

nessa Pátria que, todavia, precisa ser mantida como miragem para os  bons brasileiros,

através do "poder saudosista" (Pascoaes, 1978: 147), é a crucificação desse Cristo torna-

viagem, expressa inclusive no perdão em seu rosto depois de ter disparado a pistola em

direção ao coração.

Chegamos finalmente a  Os brilhantes do brasileiro,  publicado em 1869, onde a

verve de Camilo se manifesta a todo vapor, ao mesmo tempo em que são evidentes os

traços românticos e sua necessidade de escrever  a  metro,  com um enredo cheio de

detalhes, quase todos significativos. Há também um Camilo ainda crente na possibilidade

redentora  de  alguns  valores  portugueses  e,  assim,  serve  para  mostrar  a

proximidade/distância  do  tipo  do  brasileiro com a civilização  e  com a  (re)instauração

portuguesa face à modernidade. Na novela, o  brasileiro não é ameaça, só simboliza o

lado  material  da  modernidade,  humano,  parte  do  quotidiano,  brasilidade.  Joga-se  a

chance de ter um Portugal em si mesmo, que só tenha que lidar com brasileiros e com a

decadência, que, talvez ainda possa ser sustada, das velhas estirpes. Se isso ocorrer, é

todo um local que passa a afirmar-se, podendo até prescindir dos males que o simples

toque da civilização acaba implicando.

Dois personagens centrais são Hermenegildo Fialho de Barrosas, o  brasileiro, e

sua mulher Ângela Noronha, filha de D. Maria d'Antas. A honra, a vergonha, a moral são

palavras constantes, inclusive no "Tribunal de Honra" que Hermenegildo convoca entre a

burguesia portuense - espécie de materialismo a que o brasileiro típico está associado. O



Porto representa uma continuidade do Brasil: distintos da civilização e associados a uma

sociedade a-moral,  ou onde a moral  pública intervém a partir  da opulência ostentada,

quanto ao que Camilo não poupa nada de sua veia satírica. Ângela é puro contraste com

as burguesas portuenses costumeiras, inclusive na sua "beleza sólida e tanto ou quê

patriarcal" (1972: 35). O contraste entre os dois personagens é gritante, expresso também

no modo que Camilo usa para tratar de cada um e sua história, até para explicar como

uma legítima  fidalga,  de  metade  da  idade,  se  casou  com o  brasileiro.  Há  um hiper-

romantismo na apresentação de Ângela e seus antecessores, na descrição da sua mãe

como uma dama medieval épica, uma individuada radical, que viverá sem pejo com seu

primo, Simão de Noronha, no "antiquísssimo Paço de Gondar", do que acaba por resultar

uma criança, Ângela. Um ano depois, Simão mata D. Maria ao encontrá-la, mulher livre,

com outro primo. Antes, Simão tomara-se de amores e fora casado com a filha de um seu

caseiro, que morrera ao imaginá-lo à morte. Ângela vai reproduzir, de forma mais elevada,

esse situação amorosa de seu pai ao - alheia a todas as propostas que lhe afluiam em

Viana do Castelo, onde vivia com a tia D. Beatriz, formosa e herdeira do general seu pai -

enamorar-se romanticamente com Francisco José da Costa, de origem humilde e que se

preparava para a escola médico-cirúrgica. O pai quer mandá-la para um convento, o que

ela  recusa.  Foge  para  casa  de  José  e  Joana,  a  irmã  de  Francisco,  mas  este  herói

romântico já antecipara sua ida para o Porto para estudar. Decepcionada com o que julga

a ingratidão de Francisco, Ângela aceita que a peguem e mandem para o convento, para

onde vai acompanhada da ama, Vitorina. Soror Cassilda de de Noronha, outra irmã do

general, serve para marcar a falta de valor positivo da Igreja: "desforrou-se, bem que não

saísse da classe, e da sua ordem, honra lhe seja; que os seus amados tinham sido todos

frades beneditinos" (id: 93). D. Beatriz inventara detalhes inverídicos sobre a fuga para o

general, que então afirma não ter filha. A aia vende os cordões e arrecadas para manter

Ângela no convento. A desgraça continua: D. Beatriz cobra de sopetão uma dívida de

José, cunhado de Francisco, o qual, sem ter bens suficientes para oferecer à penhora,

morre  em dez  dias;  Francisco desiste  dos  estudos e  torna-se  amanuense,  usando  o

pouco dinheiro que consegue para amparar a irmã viúva, Joana, que também trabalha

modestamente. O que salva Ângela são os cordões de Vitorina, mas também é amparada

por algumas religiosas e por uma criada da prelada, que se chama Rita de Barrosas e...

aqui começa a explicação do casamento com o brasileiro.

Em 1840, chega o brasileiro e Rita de Barrosas parte para ficar com o irmão. Tia

Beatriz sequer lhe dera as jóias que haviam sido de sua mãe, D. Maria, e o dinheiro

acabara. A tia morre e Ângela descobre mentiras que ela contara a Simão. Vai para Ponte



de Lima tentar reconciliação com o pai, de modo a poder amparar Francisco e Joana.

João de Deus, o aio do pai lhe diz que este ficara cego e fora para França em busca de

cura. Entretanto, Ângela encontra carta onde o pai só lhe deixa as jóias que haviam sido

de D. Maria; o resto fica todo para os irmãos, lavradores, da primeira mulher de Simão.

Ângela  aceita  então  o  convite  de  Rita  Barrosas  e  acha  graça  ao  brasileiro,  típico  e

humano, que Camilo põe em ação diante da peregrina medieval: "A novidade do tipo, o

plebeísmo  do  dizer,  a  redondeza  da  pessoa,  a  cara  espirando  alegria  e  uma saúde

oleosa, tudo isto, que aceraria a sátira da mulher dum alfaiate de Lisboa, produzia na

fidalga  bem  condicionada  uma  inofensiva  hilaridade,  com  a  qual  o  brasileiro  se

comprazia"  (ibid:  113).  Rita  cumpre papel  de  alcoviteira,  Hermenegildo  apaixona-se e

contrai  hepatite.  Diante  da  insistência  de  Rita  face  à  possibilidade  de  Hermenegildo

morrer, Ângela aceita casar-se. O problema está na diferença radical entre Ângela e o

brasileiro, que "talvez desse de si um marido regular, se se ajoujasse a uma fêmea da sua

espécie"  (ibid:  127).  Entre  os  presentes  de  noivado  estão  os  brilhantes,  que  Ângela

penhorara no começo da novela. Ela cai doente até o casamento, "sua desgraça", sendo

que, na véspera de realizar-se, João Pedro chega com as jóias de D. Maria d'Antas, por

ordem do general.  Hermenegildo e Ângela mudam-se para o Porto,  esta cumpre seu

papel  mas  aborrecida,  pelo  que  ele,  além  de  mandar  vir  duas  moças,  entra  a  ter

atividades de capitalista. Está Ângela um domingo à janela quando... reconhece Joana.As

jóias da mãe haviam ficado na quinta e Ângela manda vender os brilhantes, cujo dinheiro

insiste  que  Joana  aceite  mensalmente,  como  reparação  das  desgraças  e  para  que

Francisco termine o curso. Ele forma-se antes que Vitorina e Ângela partam para a casa

de Joana, decididas a trabalhar para viver. Hermenegildo retempera-se muito bem e 15

dias depois, "o brasileiro, chorado e lamentado dos amigos, embarcava em um dos seus

navios, aproando às praias de Santa Cruz, onde, dizia ele, ia esconder a sua vergonha,

associando à sua angústia a franduna rapagoa, Rosa Catraia" (ibid: 151-2); o que indica,

aliás, que o dia que o brasileiro típico se casar, no Brasil, com brasileira típica, ou com

brasileira concreta, poderá ter destino feliz. Francisco da Costa também embarca para o

Brasil, com dificuldades de montar clínica no Porto por ser pobre e sem empenhos. Ele

nunca  é  um  brasileiro e,  apesar  da  prosperidade  no  Rio,  rapidamente  anseia  voltar.

Evidentemente, Francisco e Hermenegildo travam contacto e Francisco ouve a suposta

história de desonra, sem saber que era de Ângela. Após dois anos e meio no Rio, é

chamado a atender Hermenegildo que continuava, nos seus exageros pantagruélicos, a

ter ataques de fígado, quando acaba por descobrir que o motivo da advogada desonra da

mulher, que ele deserdara, era o dinheiro que, nos montantes e nas datas que tinham



vindo, haviam permitido sua formatura. Obviamente trata-se de Ângela e ele chega a

temer  o  pior,  que  ela  se  tenha  prostituído.  Hermenegildo,  até  porque  há  de,

adequadamente,  morrer  no  Brasil,  chega  a  cogitar  dar  uma mesada  e  uma quinta  a

Ângela se Francisco puder provar que ela estava inocente. Francisco volta com dinheiro e

exige  que Hermenegildo  assine  declaração em como ela  está  quite  e  afirma que irá

procurá-la, haja o que houver, e mostrar que fez o possível em desafronta do seu nome.

Hermenegildo morre e um membro da burguesia portuense, junto com outros amigos e a

amante partilham a fortuna e fazem desaparecer qualquer prova de direitos de Ângela. De

novo, em contraste evidente com o cenário decadente, evocado em estilo satírico, volta-

se ao romantismo total de "Felicidade suprema" (ibid: 177), máximo happy end facultado

numa novela de brasileiro. Joana e Ângela ganham bom dinheiro com seus bordados a

ouro.  Francisco  vem  encontrá-las  em  abril  de  1850;  seis  meses  depois  dá-se  o

casamento. Camilo quer denunciar a sociedade portuense, pelo que a "opinião pública" se

volta contra e Francisco não consegue trabalho. Não é brasileiro, ficou pouco tempo e por

isso voltou com pouco dinheiro. Individuam-se então familiarmente, nas serras, com a aia

Vitorina, local feito de natureza domesticada, onde incutirão nos seus filhos "que todo o

seu futuro e mundo (...)  [é]  o  espaço contido nos horizontes das nossas montanhas"

(ibid:197). Senhoras românticas do século XIX, há mais: a providência intervê e em 1853

a  cegueira  do  décimo  oitavo  senhor  do  paço  de  Gondar  será  curada  pelo  cirurgião

Francisco e... O final inclui pois a mais antiga estirpe abandonar o isolamento e deixar

descendência, social e individual, e também a continuidade do local remoto, junto com a

valorização de um profissional liberal, não maculado pela brasilidade, que ajuda a redimir

os que a história tornara entes isolados do mundo. O epílogo é de alerta para a ameaça

da  brasilidade,  mais do que da civilização, pairante nos meios urbanos e em Portugal

quase  como  um  todo,  os  amigos  e  amantes  de  Hermengildo,  feitos  baronesas,

comendadores e políticos.

IV

É  comum  aceitar-se  que  a  emigração  portuguesa  seja  fenômeno  estrutural,

presente desde o século XV (Serrão, 1982), associada à tendência expansionista, e a

ênfase  no  Brasil  teria  sido  uma  relativa  constante.  Em  1820,  numa  população  total

portuguesa de 10.332.180 pessoas, se computavam 5.300.000 no Império do Brasil (ibid:

92-3), as quais logo a seguir se converteriam juridicamente em brasileiros 'efetivos'. As

representações que vimos são compatíveis com o lugar de destaque que o Brasil manterá

até 1963, ano em que é ultrapassado pela França, como destino dos emigrantes. Em



1838, p.e., emigração portuguesa era praticamente sinônimo de emigração para o Brasil

(ibid: 41). O "mito do retorno" também está associado à importância das remessas de

divisas,  maciças  entre  1870  e  1930,  que  assim  teria  função  mais  financeira  que

demográfica  (Pereira,  1981:  35).  Neste  sentido,  pouca  importância  assumiam

comentários, como do consul de Pernambuco, sobre dados de "regressados ao reino"

entre  1864  e  1872,  afirmando  que  "Poucos  emigrantes  regressam  a  Portugal  com

fortunas, e os que são excepção, não as levam de grande vulto" (citado em Pereira, 1981:

225). A imagem persistente é antes a que me relatou um informante na década de 1980:

A aldeia parava que vinha todo mundo ver o carro que chegava. 'Foi o filho não sei o
quê da tia Maria que chegou'. Então o cara chegava todo moreno, falava brasileiro,
com aquele 'ó  minino',  aquela coisa.  Era,  quer  dizer,  tudo isso  eram tipos,  uma
mistura  de  caricatura.  O sujeito  voltava  cheio  de  dinheiro,  ele  pagava  vinho  na
taberna pra todo mundo, dava dinheiro às crianças. (Portela, 1987: 51).

Vários  países europeus tiveram sua história  a  partir  do  século  XIX  associada à

emigração. A percepção de que estaria ligada a um passado bem mais remoto é, todavia,

menos frequente. Há uma ênfase historiográfica, presente com clareza no século XIX e

boa parte do XX, que, mais ou menos explicitamente, vincula as configurações que o

nacional  assumiu  ao  expansionismo,  eleito  em  marca,  contribuição  e  garantia  de

destaque de Portugal  no mundo (que só em finais da  década de 1980 sofreria uma

reversão forte, com, p.e., a curiosíssima afirmação "Agora Somos Europa" - patenteada

em cartazes  espalhados  pelo  país).  De  um  modo  geral,  há  um  mundo  tributário  de

Portugal,  mas  que  falha  em  reconhecer  o  fato.  No  final  dos  oitocentos,  o  Brasil  é

integrante fundamental desse quadro, mas também o são países da Europa central, que

se recusam a outorgar a Portugal o lugar que seu desempenho histórico deveria garantir.

Para  além dos  brasileiros,  civilização  e  modernidade  compõem quadros  novos,  onde

Portugal  pouco  pode  jogar  e  diante  do  que,  então,  busca  reafirmar  caminhos  de

localização no mundo - África como destino d'antanho cuja importância é resignificada -

paralelos ao destaque da imperiosidade de 'restaurar' os campos, o local, remoto apenas

na aparência e que, afinal, é a 'essência' donde tudo partiu. Tudo e todos, submissos ao

'ser português', sacrifício que confere sentido ao próprio existir. As novelas de brasileiro

que vimos apoiam-se e desenham física e moralmente personagens pertencentes a esse

enquadramento.  Incluem o  "mito  do  retorno",  a  prescrição  da  não-volta  -  através  da

ameaça conjurada sobre o local -, a valorização moral dos 'campos' e da 'antiguidade',

como alternativa ao emburguesamento e à urbanicidade portugueses. Os personagens

são parte d'Arte de ser português, a que todos devem se votar, independentemente de



origem geográfica, histórica ou social, fora de veleidades de 'individuações modernas' que

poderiam  ensejar  outros  exercícios,  na  ordem,  por  exemplo,  de  algumas  esferas  da

política que se constituiram no século XX. 
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