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Pentru a sărbători al V-lea centenar al circumnavigării Pământului, pe eroii acestei aventuri, dar şi patrimoniul cultural
şi material inestimabil lăsat omenirii de Epoca Marilor Descoperiri Geografice, numărul special 2019 al revistei AIC reuneşte
lucrări din domeniile literatură comparată, lingvistică, istoriografie, studii coloniale şi postcoloniale, ştiinţe ale educaţiei, semnate
de specialişti din Portugalia, Brazilia, Argentina, Grecia şi România.

Cei 500 de ani care au trecut, de când portughezul Fernão de Magalhães şi spaniolul Juan Sebastián Elcano au întreprins
cea mai spectaculoasă aventură nautică din istorie, au schimbat – complet şi pentru totdeauna – felul în care înţelegem lumea.
Expediţia navală, care a revenit pe teritoriul Spaniei după o călătorie de trei ani (1519-1522), a reuşit nu numai să găsească
o nouă cale spre râvnitele „insule ale mirodeniilor”, ci să şi confirme că Pământul este sferic. Această călătorie istorică a deschis
calea către lumea globalizată, apropiind ţări şi continente, lărgind orizontul cultural şi încurajând difuziunea şi schimbul de
noi idei. 
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Para celebrar o V Centenário da Circum-navegação da Terra e os seus protagonistas, assim como o inestimável espólio ma-
terial e cultural herdado pela Humanidade da Época dos Descobrimentos, o número especial de 2019 da revista AIC reúne
estudos das áreas de literatura comparada, linguística, historiografia, estudos coloniais e pós-coloniais, ciências da educação, assi-
nados por especialistas de Portugal, Brasil, Argentina, Grécia e Roménia.

Os 500 anos que passaram, desde que o português Fernão de Magalhães e o espanhol Juan Sebastián Elcano embarcaram
no que se considera a maior façanha náutica da História, mudaram – completamente e para sempre – a maneira de compreender
o mundo. A expedição naval, que chegou ao solo espanhol após três anos de viagem (1519-1522), conseguiu não apenas uma
nova rota para as tão cobiçadas “ilhas das especiarias”, mas também a comprovação de que a Terra era redonda. Este trajecto
transcendental abriu definitivamente o caminho ao mundo globalizado, impulsionando a aproximação entre países e continentes
estranhos, estendendo o horizonte cultural e proporcionando a difusão e o intercâmbio de novas ideias.

Pour célébrer le Vème centenaire de la circumnavigation de la Terre, les héros de cette aventure, ainsi que le patrimoine
matériel et culturel inestimable légué à l’humanité par l’Âge des Grandes Découvertes, le numéro spécial de 2019 de la revue
AIC rassemble des contributions signées par des spécialistes du Portugal, de l’Espagne, du Brésil, d’Argentine, de Grèce et de
Roumanie, représentant des domaines scientifiques divers : littérature comparée, linguistique, historiographie, études coloniales
et postcoloniales et sciences de l’éducation.

Les 500 années écoulées depuis que le Portugais Fernand de Magellan et l’Espagnol Jean Sébastien Elcano ont entrepris
ce qui est considéré comme le plus grand exploit nautique de l’histoire ont complètement et à jamais changé notre façon de com-
prendre le monde. L’expédition navale qui est revenue sur le sol espagnol après un voyage de trois ans (1519-1522) avait
trouvé une nouvelle route vers les « îles aux épices » tant convoitées par les Européens, et prouvé, en même temps, la sphéricité
de la Terre. Ce voyage historique a ouvert la voie au monde globalisé, a favorisé le rapprochement symbolique des pays et des
continents, en élargissant l’horizon culturel par la diffusion et l’échange d’idées.

MAGALLANES & ELCANO 500 
DE LA CIRCUNNAVEGACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN 

Para celebrar el V Centenario de la Circunnavegación de la Tierra y a sus héroes, así como el invaluable legado material
y cultural que la Época de los Descubrimientos heredó a la Humanidad, el número especial 2019 de la revista AIC reúne
artículos de disciplinas como la literatura comparada, la lingüística, la historiografía, los estudios coloniales y poscoloniales o
las ciencias de la educación, firmados por especialistas de Portugal, España, Brasil, Argentina, Grecia y Rumanía. 

Los 500 años que transcurrieron desde que el portugués Fernando de Magallanes y el español Sebastián Elcano embarcaron
en la que se considera la mayor hazaña náutica de la historia han cambiado por completo y para siempre la forma de entender
el mundo. La expedición naval que regresó a suelo español después de tres años de viaje (1519-1522) había logrado no solo
encontrar una nueva ruta a las tan codiciadas islas de las Especias, sino que además acabó confirmando que la Tierra es
redonda. Esa travesía transcendental abrió definitivamente el camino al mundo globalizado, impulsando el acercamiento entre
los distintos países y continentes, ensanchando el horizonte cultural y propiciando la difusión e intercambio de nuevas ideas.
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Nul besoin de se soucier d’argent, de se préparer, de lire des livres, de se mettre en quête d’un logement 

[…]. En outre, c’est bon marché, pratique, et avant tout facile –  

à coup sûr la formule de l’avenir. On ne voyagera plus. On sera voyagé.  

(Zweig, 2000 : 137)  

 

Stefan Zweig, écrivain, nouvelliste, dramaturge, historien, biographe et Européen 

cosmopolite né le 28 novembre 1881 à Vienne, en Autriche-Hongrie, a vécu la seconde moitié 

de son existence dans l’entre-deux guerres. 

Issu d’une famille juive autrichienne, croyante mais modérée, fils d’un riche industriel 

israélite, il suit des études en langues et littératures germaniques et romanes, philosophie et 

histoire. La situation économique de sa famille lui permet de se cultiver sans aucun souci, 

voyageant beaucoup en Europe, où il réalise, en 1900, son premier périple en France, son pays 

de prédilection, tout d’abord en Bretagne et par la suite à Paris. A partir de 1901, il s’engage 

dans la traduction littéraire d’écrivains français, comme Paul Verlaine et Charles Baudelaire. Il 

décide de reprendre ses voyages entre 1908 à 1909, et traverse l’Inde, Ceylan, la Malaisie, 

l’Indochine. Bien avant la Première Guerre Mondiale, il continue sa découverte du monde et 

part aux États-Unis, aux Antilles, à Cuba, en Jamaïque et à Porto-Rico. Ses incursions lui 

permettent de prendre contact avec beaucoup d’artistes et intellectuels étrangers. 

Entouré d’écrivains de renommée internationale, comme Romain Rolland (qu’il rencontre 

en 1910), il connaîtra sa future épouse, Friderike Maria von Winternitz, en 1912. Hormis 

Romain Rolland, il compte parmi ses amis : Sigmund Freud, Emile Verhaëren, Thomas Mann, 

H.G. Wells, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Maxime Gorki, Emile Verhaeren, Paul Claudel, 

André Gide et Paul Valéry, Albert Einstein, Auguste Rodin, entre autres. 

Avant la Première Guerre Mondiale, il jouit d’une notoriété exceptionnelle, tout en menant 

l’existence rêvée d'un « jeune bourgeois voué au spirituel et au culte de l’art » (Niemetz, 1996 : 

96). Dans Le Monde d’Hier, Zweig souligne que sa ville natale, Vienne, « se posait en héritière de 

tout le passé prestigieux de l’humanité et en premier lieu de l’Antiquité » (Zweig, 1993 : 49). 

Cette ville, excitante et magnifique, se dressait comme carrefour des échanges interculturels, 

comme centre intellectuel où régnait la culture humaniste, et où, d’après lui, « chaque bourgeois 

[…] était promu par son éducation à ce cosmopolitisme qui répudie tout nationalisme étroit, à 

la dignité, enfin, de citoyen du monde » (Zweig, 1993 : 42). Pacifiste convaincu, il s’engage dans 

l’armée autrichienne en 1914, et son action sera toujours celle d’un écrivain actif, luttant pour 

une unification de l’Europe face à la montée du nazisme en Allemagne.  

Après la Première Guerre Mondiale, il parcourt à nouveau l’Europe, de 1916 à 1933, 

reprenant contact avec différents amis intellectuels dont il avait été séparé durant la guerre et 

tient diverses conférences dans lesquelles il prône la fraternisation plutôt que les conflits. Zweig 

est convaincu qu’il doit se positionner en intermédiaire entre hommes et nations ; c’est 

pourquoi il trouve son succès « en diffusant par sa vie et ses écrits un message d’amitié, de 

tolérance et de compréhension internationale » (Kiser, 1998 : 59). Fidèle à ses idéaux, il milite 

pour la liberté en Europe et prévient ses auditeurs des périls de l’extrémisme politique. 

Dès 1933, ce monde, cet âge d’or dont il était l’incarnation, se voit ébranler par l’arrivée au 

pouvoir d’Adolphe Hitler. L’obscurité que Zweig appréhendait tant se propage rapidement sur 

l’Europe. Les premiers autodafés se déroulent à Berlin, où ses livres sont brûlés. Zweig sent 

que les forces dévastatrices de la Première Guerre Mondiale apparaissent pires encore lors de la 

montée du nazisme au pouvoir. L’interdiction de la publication de ses livres en Allemagne et en 

Autriche marque l’écrivain à jamais. Il se sent dépossédé de son identité, de ses convictions 
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humanistes, comme il le souligne d’ailleurs dans Le Monde d’Hier : « D’un trait de plume, on 

avait transformé le sens de toute une vie, une vie en un non-sens ; j’écrivais, je pensais toujours 

en langue allemande, mais chaque pensée, chaque vœu que je formais appartenaient aux pays 

qui étaient sous les armes pour la liberté du monde » (Zweig, 1993 : 505). Ravagé par ses 

attaques, il émigre en Angleterre (Bath, puis Londres) à la fin de 1933, marquant, de la sorte, 

son opposition au régime national-socialiste et fuyant une Autriche où la littérature, avait, 

d’après Josef Strelka, « cessé d’exister » (apud Kreissler, 1980 : 227). De l’Angleterre, il reprend 

ses voyages – à travers l’Europe et l’Amérique du Sud. Il visitera, à plusieurs reprises, de 

nombreux amis exilés à Sanary-sur-Mer, la célèbre capitale de la Littérature Allemande, comme 

la décrit Ludwig Marcuse, ami de Zweig. 

En 1936, plus précisément le 8 août, il fuit l’Europe pour se rendre au Brésil, où les périls 

augmentent. Pendant le trajet, « la traversée est agréable, reposante et instructive. Il lit des livres 

en espagnol […] et un ouvrage sur Magellan qui lui suggère l’idée de consacrer au navigateur 

une miniature historique ou un roman (Niémetz, 1996 : 598). L’idée se concrétise, il entreprend 

la rédaction d’une biographie dédiée à l’explorateur et navigateur Magellan, « né à Sabrosa, dans 

la province de Tras-os-Montes, au Portugal, vers 1420 [issu] d’une famille distinguée, des 

meilleures, et des plus anciennes du royaume [comme il l’écrit lui-même] dans son testament du 

17 décembre 1504 » (Pigafetta, 1991 : 46). En utilisant une base documentaire solide, Zweig 

rend hommage au navigateur portugais qui a œuvré pour le progrès. Dans la préface de la 

biographie, Zweig montre les traits de Magellan, qu’il considère extraordinaire, avouant que 

« dans les grands faits de l’histoire, il y a toujours, parce qu’ils s’élèvent tellement au-dessus de 

la commune mesure, quelque chose d’incompréhensible ; mais ce n’est que grâce aux exploits 

incroyables qu’elle accomplit que l’humanité retrouve sa foi en soi » (Zweig, 2003 : 14). 

Tout au long de cette biographie romancée, Zweig dresse un tableau prodigieux de 

l’époque et nous invite à repenser l’histoire. Il expose la vie du navigateur portugais, tout en 

nous transportant dans l’Epoque des Grandes Découvertes maritimes de Christophe Colomb 

et Vasco de Gama, dans un espace où les Portugais et les Espagnols s’étaient vu accordés, par 

une bulle papale du 4 mai 1493, les terres à découvrir et, en 1494, par le traité de Tordesillas, le 

partage des découvertes outre-Atlantique. D’après ce compromis hispano-portugais, signé le 7 

juin 1494, l’est du 50e méridien sera portugais et toutes les découvertes à l’ouest appartiendront 

à la couronne espagnole. 

Ces deux royaumes ibériques recherchaient une supériorité commerciale afin de déployer 

leur empire colonial. Des concours de circonstances ont projeté, à l’âge de 39 ans, Magellan 

dans cette compétition, plus précisément le 20 septembre 1519 à l’aube, et sous la bannière 

espagnole ce navigateur commença une formidable odyssée, « le plus long voyage de 

découvertes, l’aventure la plus hardie de l’histoire » (131). Cet homme « s’est donné pour tâche 

de découvrir le passage menant de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, et par là le chemin 

permettant de faire le tour du monde » (178), avec une flotte qu’il « conduit le long de la côte 

de l’Amérique du Sud plus loin que ne l’a jamais fait aucun autre navigateur » (178). Il part donc 

avec une flotte de cinq navires chargés de vivres abondants pour nourrir un équipage de 265 

hommes :  

 

L’alpha et l’oméga de toute nourriture, c’est le biscuit du marin : Magellan en a fait 

embarquer 21380 livres, qui coûtent, avec les sacs, 372510 maravédis. […] A côté des sacs de 

farine, de haricots, de lentilles, de riz et autres légumes secs se trouvent 5700 livres de porc 

salé, 200 tonneaux de sardines, 984 fromages, 450 cordons d’ail et d’oignons. […] Afin de 



ANA MARIA ALVES 
 

6 
 

maintenir en bon état le moral de l’équipage Magellan a fait acheter le meilleur Xérès : pas 

moins de 417 […] et de 253 tonneaux. (118-119) 

 

Zweig nous convie à cette expédition qui nous montre un Magellan intrépide mais 

minutieux, qui est décidé à trouver les soutiens nécessaires pour cette aventure. Pour un tel 

projet, il demandera le soutien de l’Espagne, auprès de l’empereur Charles Quint, et non de sa 

patrie, pour laquelle il avait dédié « dix années de service dévoué » (89). En effet, après ses 

campagnes des Indes et du Maroc, il s’était vu refuser « une pension élevée » (63) et une « 

“moradia” symbol[e] [de] dignité occupée par un gentilhomme dans la maison du roi » (66). 

Cette demande avait été faite au Roi Manoel, que sa chance a fait surnommer “el fortunado” 

qui n’avait, en aucun cas, apprécié la requête de Magellan qui avait été faite d’une « voie franche 

et directe, la pire qui soit à la cour » (66). Le navigateur se voyait encore une fois repoussé par 

son roi, qui l’avait déjà accusé auparavant de complicité avec les Maures, à qui il avait, soi-

disant, « vendu une partie du butin » (63) résultat de la vente de bétail qu’il avait été chargé de 

surveiller. Dû à cet incident, Magellan avait vu « son honneur entaché » (63) et avait été accusé 

de « prévarication envers l’État » (63). Face à cette accusation, Magellan embarque pour le 

Portugal pour avoir une audience avec le roi, dans le but de se défendre de cette inculpation. Le 

roi, qui vient d’« être informé par le grand quartier général d’Afrique que cet officier 

insubordonné est parti du Maroc de sa propre autorité, sans avoir sollicité de permission […] 

agit envers Magellan comme à l’égard d’un vulgaire déserteur […] [et] lui intime […] l’ordre de 

rejoindre, sur-le-champ, son poste en Afrique » (64). Après un retour obligatoire à Azamor, 

Magellan reprend son élan pour quémander son droit de pension auprès du roi et pour lui 

parler de son projet maritime mais, malheureusement, celui-ci est à nouveau repoussé. Le roi 

Manoel ne prévoyait pas « qu’avant peu il payerait de milliers de ducats d’or l’économie de ce 

demi-cruzado » (67). Après cet épisode, dans lequel Magellan est à nouveau traité comme un 

déserteur par le roi Manoel, le navigateur décide de prendre le chemin de l’Espagne, où il 

s’exile, tout en demandant à l’empereur Charles Quint l’autorisation d’affréter une flotte, afin 

de trouver le chemin des « îles des épices ». Son projet de voyage est alors présenté, lors d’une 

séance mémorable, devant le Conseil de la Couronne Espagnole. À ce propos, Zweig souligne 

que Magellan a : 

 

immédiatement frappé les conseillers du roi. Ces derniers se rendent compte que le 

capitaine portugais n’est pas un de ces esprits chimériques qui depuis le succès de Christophe 

Colomb bombardent la cour d’Espagne de toutes sortes de projets plus ou moins fantaisistes. 

Cet homme est effectivement allé plus loin en Orient qu’aucun autre navigateur et lorsqu’il 

parle des îles des épices, de leur situation géographique, de leurs conditions climatériques et 

de leur richesse incalculable, ses informations s’avèrent […] plus sûres que celles que 

contiennent les archivent espagnoles. (91) 

 

Tout au long de son exposition devant la cour, Magellan se montre convaincu que la route 

vers l’est ne doit pas être prise, car comme il « l’a montré les îles des épices sont situées 

tellement à l’est des Indes que ce serait un détour superflu que de vouloir, comme les 

Portugais, les atteindre par l’est, en contournant l’Afrique, puis en contournant tout l’océan 

Indien et l’archipel de la Sonde » (92). Le voyage par l’ouest s’avère, d’après lui, beaucoup plus 

sûr et le conduira aux Moluques.  
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D’après Zweig, Magellan lance sa dernière carte pour convaincre son audience lorsqu’il 

affirme être persuadé qu’il faudra contourner le continent américain pour arriver à son but, cela 

dit, ouvrir la route des Indes par l’ouest. Pour cela, il décide de se mettre au service de la 

couronne, révélant qu’il est en possession d’un secret, d’« un passage, [d’] un détroit » (92) 

reliant les deux océans, qui le mènera à bon port. Zweig nous révèle que Magellan « ne se 

contente pas de dire modestement comme les autres : j’espère trouver quelque part cette route, 

il déclare avec énergie qu’il sait où elle se tient » (75). 

Zweig nous transmet que « ce ne sont pas les humanistes, les savants qui s’enthousiasment 

pour ce voyage autour du monde qui doit fixer définitivement les dimensions de la terre et 

confondre tous les atlas jusqu’alors existants, mais le sceptique Fonseca » (93). Il s’agit du 

Cardinal Fonseca, l’évêque de Burgos, qui 30 ans auparavant s’était opposé « à l’entreprise de 

Christophe Colomb » (93). Ce dernier se sent séduit par les paroles de Magellan, et soutient le 

navigateur devant le Conseil du roi, qui comprend alors que ce projet fera du souverain 

espagnol « le prince le plus riche du monde », et permettra par ailleurs de « devancer les 

Portugais qui étendent déjà leurs mains avides vers ce trésor » (92).  

La décision est évidente ; Magellan réussit à obtenir l’aide de l’Espagne qui lui remet « une 

flotte et son équipement d’une valeur totale de huit millions de maravédis » (120). Les cinq 

navires qui se lancent dans l’inconnu ne « doivent pas rapporter uniquement des résultats 

cosmographiques, mais aussi de l’argent, le plus d’argent possible à ceux qui ont payé les frais 

de l’entreprise » (121). Ainsi, Magellan se lance dans la préparation de l’expédition, qui ne 

semble pas l’effrayer, et prend le contrôle de son vaisseau Trinitad, le navire amiral, qui sera 

suivi de « quatre capitaines […] qu’on lui a adjoints en qualité de commandants des autres 

navires » (123). Juan de Cartagena prend le commandement du San Antonio, Luis de Mendoza 

celui de la Victoria, Gaspar de Quesada prend la Concepción et finalement João Serrão, le seul 

commandant portugais, prend à sa charge le Santiago. 

Zweig, qui vient de nous plonger dans l’ambiance géopolitique du XVIème siècle tout en 

exhortant les valeurs humanistes qui sont pour lui un apanage de la compréhension fraternelle 

entre tous les peuples, met en avant les qualités de ce héros, qui se construit une expérience 

comme soldat et marin lors de ses premiers voyages dans les mers du Sud. 

Tout au long de cette biographie, Zweig brosse l’action et la prouesse de son héros « 

calculateur, précis, psychologue, et réaliste » (84), soulignant sa destinée en affirmant « ce n’est 

jamais l’utilité d’une action qui en fait la valeur morale. Seul enrichit l’humanité, d’une façon 

durable, celui qui en accroît les connaissances et en renforce la conscience créatrice » 

(Zweig, 2003 : 268). 

Dès le début de la narration de cette fascinante épopée, Zweig plante le décor et nous 

enlace par des arômes d’épiceries : « l’étrange et mystérieux parfum de ces fleurs orientales a 

grisé de sa magie l’âme de L’Europe » (Zweig, 2003 : 19). Comme s’il voulait éveiller les 

consciences, il nous rappelle la valeur économique de ce bien si précieux qui « valait son pesant 

d’argent » (19) et ajoute qu’au « XVIème siècle, le moindre sac de poivre vaut infiniment plus 

qu’une vie humaine » (22). En fait, dit-il, le poivre  

 

présentait une telle stabilité monétaire que beaucoup d’états et de villes comptaient avec 

lui comme avec un métal précieux ; il permettait d’acquérir des terres, de payer une dot, 

d’acheter un droit de bourgeoisie ; [...] Par ailleurs, le gingembre, l’écorce d’orange et le 

camphre se pesaient sur des balances d’apothicaire et de joailler, opération qui se pratiquait 
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portes et fenêtres soigneusement closes, de crainte qu’un courant d’air n’emporta une parcelle 

de la précieuse poudre.  (Zweig, 2003 : 19) 

 

Pour plus que cette surévaluation puisse nous paraître absurde de nos jours, il fallait, à 

l’époque, prendre en compte les risques, les obstacles, les dangers lors du transport de ce bien 

si précieux. La marchandise, nous rappelle l’auteur, « doit passer par une infinité de mains avant 

d’atteindre par-delà les mers et les déserts le dernier acheteur, le consommateur » (Zweig, 

2003 :  20). 

Tout au long de ce parcours de remémoration, Zweig nous pousse, à un exercice de 

réflexion critique sur l’histoire. 

 

Les croisades ne sont pas simplement (comme les esprits romantiques les ont souvent 

dépeintes) une tentative mystico-religieuse d’arracher les lieux saints aux infidèles ; cette 

première coalition européo-chrétienne représente aussi le premier effort logique et conscient 

ayant pour but de briser la barrière qui ferme l’accès de la Mer Rouge et d’ouvrir les marchés 

orientaux à l’Europe, à la chrétienté. L’entreprise ayant échoué, l’Égypte n’ayant pu être 

enlevée aux musulmans et l’Islam continuant d’occuper la route des Indes, il fallait 

nécessairement que s’éveillât le désir de trouver un nouveau chemin, libre, indépendant. 

L’intrépidité qui poussa Colomb vers l’Ouest, Bartholomeu Diaz et Vasco de Gama vers le 

Sud, Cabot vers le Nord, vers le Labrador, est née avant tout de l’ardente volonté de 

découvrir des voies maritimes franches de toute servitude et d’abattre en même temps 

l’insolente hégémonie de l’Islam. (Zweig, 2003 :  23)  

 

La biographie que Zweig fait de Magellan, navigateur intrépide, montre combien il est 

fasciné, captivé par cette personnalité historique et par cette aventure périlleuse qui durera trois 

ans. Charmé par cet homme qui a travaillé pour le progrès de l’histoire, cet écrivain autrichien 

transforme sa biographie dans un récit absolument prenant, dans un véritable témoignage 

historique où l’empathie qu’il ressent envers Magellan se révèle tout au long de ses pages.  

L’expédition, dont Magellan est responsable souffrira des revers. Le fait « qu’il ait tout au 

moins réussi à tourner le rescrit royal et à introduire dans la flotte, malgré les protestations de la 

Casa de Contratación, trente Portugais, parmi lesquels des parents et une poignée d’amis 

dévoués » (123) provoquera des rivalités. Jaloux de ce choix, « les capitaines espagnols qu’on lui 

a adjoints en qualité de commandants des autres navires » (123) et qui lui ont « solennellement 

juré obéissance et fidélité » (123) alimenteront le malaise au cœur de leur équipage. Jaloux 

encore car Magellan ne les convoque pas dans son vaisseau afin de leur dévoiler son secret à 

l’aide de ses cartes. Enragés surtout car  

 

la direction de la flotte ne cesse d’être entre les mains sévères et résolues d’un seul 

homme et que ce Portugais inabordable et silencieux, obstiné dans son secret, les fait mettre 

en rang chaque jour comme des recrues et les renvoie ensuite après leur avoir communiqué 

ses ordres, comme s’ils étaient de simples matelots, ce fait indispose fortement les capitaines 

des autres navires (135). 

 

Cette attitude de Magellan entraînera les capitaines à de vigoureuses mutineries, auxquelles 

l’amiral survivra. Ce long voyage sera une épreuve pour la plupart de ses participants qui 

devront faire face aux tempêtes, aux maladies, à l’épuisement, au froid, à la faim. Certains 
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trouveront dans la désertion la solution qui les éloignera de ces cinq embarcations dans 

lesquelles la vie devenait impossible. Les erreurs cartographiques faites tout au long de cette 

interminable traversée ne seront pas suffisantes pour arrêter la détermination et la foi 

inébranlables de ce célèbre navigateur, qui finira par accomplir sa glorieuse prouesse trouvant le 

détroit considéré comme une voie maritime dangereuse, qu’il « dénomme le canal de la 

Toussaint, mais que la postérité reconnaissante appellera le détroit de Magellan » (184). La 

sortie du canal sera découverte quelques jours plus tard ; ainsi Magellan « a tenu la promesse 

faite à l’empereur. Ce à quoi des milliers d’autres avant lui n’avaient fait que penser, il l’a 

réalisé : il a trouvé le chemin menant à l’autre mer » (190). Zweig défend à propos de cet 

exploit, que Magellan : 

 

dépasse tous ceux de son époque. [...] L’exploit de Magellan a prouvé, une fois de plus, 

qu’une idée animée par le génie et portée par la passion est plus forte que tous les éléments 

réunis et que toujours un homme, avec sa petite vie périssable, peut faire de ce qui a paru un 

rêve à des centaines de générations une réalité et une vérité impérissables. (267) 

 

En hommage à Magellan, ce Détroit portera son nom. Cependant, le cap de Bonne-

Espérance restera pour la majorité des navigateurs le passage le plus sûr. Zweig souligne à ce 

sujet que ce détroit  

 

sera si dédaigné, tombera tellement dans la légende, que cinquante ans plus tard le hardi 

pirate Francis Drake pourra l’utiliser comme la plus sûre des cachettes, d’où il s’élancera à 

l’improviste, tel un oiseau de proie, sur les colonies espagnoles de la côte ouest ou sur les 

transports chargés de métal rare. (284) 

 

Après cette découverte, Magellan « a gagné à la couronne de Castille de nouvelles îles 

d’une très grande richesse, à l’Église d’innombrables âmes de païens, et tout cela sans verser 

une seule goutte de sang » (224). Zweig nous confie que, d’après lui, « Dieu est venu en aide à 

celui qui s’est confié à lui. Il l’a sauvé de dangers tels qu’aucun homme n’en a connu de 

semblables » (224). Dès ce jour, ajoute Zweig, « Magellan se sent pénétré d’un sentiment de 

sécurité quasi religieux. […] Et c’est justement cette croyance qui causera sa perte » (224). En 

effet, ce sentiment de sécurité lui fera baisser la garde, cessant, de la sorte, d’être aussi 

prévoyant et prudent comme il l’avait été jusqu’alors. Ainsi, il se laissa entraîner dans un 

combat auprès d’indigènes, qui n’avaient pas voulu, de façon pacifique, devenir alliés de 

l’Espagne, et trouva la mort aux Philippines, aux mains de ses sauvages. 

Des deux cent soixante-cinq hommes embarqués dans cette expédition, seulement dix-huit 

reviendront de cet épuisant voyage le 6 septembre 1522. Ils retrouveront l’Espagne à bord du 

seul navire qui ait survécu à cette expédition – La Victoria, au commandement de Sébastian Del 

Cano. Ce capitaine espagnol reçoit l’ordre de se présenter « à la cour avec deux de ses hommes, 

les plus autorisés et les plus intelligents et de lui apporter tous les documents qui ont été rédigés 

tout au long du voyage » (261). 

D’après Zweig, Del Cano, accompagné de Pigafetta et du pilote Alvaro, se présente devant 

l’empereur. L’attitude du capitaine est dès le début très « suspecte, car il n’a pas transmis une 

seule ligne de la main de Magellan […] selon toute vraisemblance une main malhonnête a dû 

[…] détruire » (262) son journal. Non moins étrange est la disparition du manuscrit du 

chroniqueur recommandé à Magellan par Charles Quint, Antonio Pigafetta. Ce jeune italien « 
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calme et modeste, […] pris […]  du désir ardent de voir […] des choses terribles et grandioses 

de l’océan » (125)  se trouvait à bord du navire amiral lors du voyage et, comme le souligne 

Zweig, était devenu pour « Magellan le membre le plus important de son expédition » (125). Le 

journal de Pigafetta avait été rapporté personnellement à l’empereur et avait également 

mystérieusement disparu.  

Comme le témoigne Zweig, on voulait manifestement « laisser dans l’ombre tout ce qui 

avait trait à la résistance opposée par les officiers espagnols au portugais Magellan, afin de 

pouvoir mieux mettre en lumière le triomphe de Del Cano » (262). Zweig souligne que 

Pigafetta réagit très mal à la position prise par ce capitaine espagnol. Ce jeune chroniqueur est, 

à ce moment-là, convaincu que « le monde ne récompense que ceux qui ont la chance 

d’achever une œuvre, il oublie ceux qui l’ont commencé » (263). Il est en effet révoltant de voir 

que cet officier espagnol, comme le décrit si bien Zweig, qui « récolte toute la gloire et le profit 

de l’entreprise est précisément celui qui, au moment décisif, voulait l’empêcher » (263). Celui 

qui a œuvré pour la mutinerie est récompensé et « on lui accorde une pension viagère de cinq 

cents florins. [Plus tard] Charles Quint l’élève […] au rang de chevalier et lui confère des armes 

qui le désignent nettement comme l’auteur de l’exploit immortel » (263). Plus choquant est la 

récompense attribuée à Estevão Gomez, le déserteur « qui a abandonné Magellan dans le 

détroit même et qui est venu déclarer, devant le tribunal de Séville, qu’on n’avait trouvé qu’une 

baie » (263). Celui-ci « est anobli lui aussi pour avoir, en qualité de guide et de premier pilote, 

découvert le passage » (263). 

Révolté devant tant d’injustice, Pigafetta se retire de l’audience. Celui qui avait 

précieusement fait la description de cette épopée qui illustrait le premier voyage autour du 

monde au milieu de ces navigateurs était accablé devant tous les rapports présentés à 

l’empereur. Ce jeune Italien, « étrange idéaliste », ne s’était pas lancé dans cette odyssée « pour 

la gloire de l’argent mais pour un amour sincère du voyage, pour la simple joie de voir, 

d’apprendre et d’admirer » (125) ; il ne pouvait donc pas confirmer le discours de Del Cano qui, 

voulait absolument faire silence sur la prouesse de Magellan. C’est Pigafetta qui « fera connaître 

à la postérité l’exploit » (125) du navigateur qui a découvert un océan inconnu – le Pacifique –, 

qu’il traversa, atteignant l’Asie par le Détroit, et prouvant, de la sorte, que la Terre est ronde. 

D’après Zweig, si Pigafetta ne peut prendre la parole pour le moment c’est par ce qu’il « se 

réserve, pour l’amour de la justice, de rendre hommage devant la postérité à l’homme qui l’a 

accompli. Pas une fois dans son récit du voyage de retour il ne mentionne le nom de Del Cano. 

[…] Avec une fidélité émouvante Pigafetta se range au côté du vaincu et apporte un 

témoignage éloquent à celui qui n’est plus » (264). Aujourd’hui encore, comme le souligne 

Vincent Barros, dans son article publié dans le Courrier international, à l’aube des 

commémorations des 500 ans de cette célèbre expédition, « le navigateur portugais reste pour 

l’éternité l’artisan du premier tour du monde, [cependant] c’est bien l’Espagnol El Cano qui l’a 

achevé. Leurs pays respectifs […] s’en disputent encore la gloire » (Barros, 2019).  

Ainsi, l’histoire de Magellan reste polémique après des siècles. Zweig témoigne d’une 

grande lucidité quand il nous fait part de cette biographie, écrite de façon passionnante et qu’il 

a si bien documentée, à partir de recherches personnelles, mais aussi et surtout à partir du récit 

de voyage de Pigafetta. Convaincu de l’héroïsme de Magellan, Pigafetta a rendu justice au 

premier circumnavigateur qui, avec un courage incroyable, s’est enfoncé vers l’inconnu, non 

pour une reconnaissance personnelle, mais pour un intérêt universel. Narrant, à son tour, avec 

précision, toutes les étapes de ce voyage épique, Stefan Zweig rend hommage à un homme 

avec qui il ressent plusieurs affinités et sur lequel il dépose, lui aussi, le constat d’une grande 
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humanité. Zweig est alors convaincu que « la somme des obstacles qu’un homme surmonte en 

pareil cas donne toujours la mesure véritable, exacte, de l’œuvre et de celui qui l’a accomplie » 

(101). 

La plus importantes des affinités entre l’écrivain et le héros qu’il évoque, a comme sujet la 

mort emportée par la barbarie.  

Après le voyage au Brésil, l’horreur, s’installe dans la vie de Zweig, au temps même où il 

commence la rédaction de la biographie de Magellan. En effet, après son retour à Londres, il se 

voit dépossédé, en mars 1938, de sa nationalité et devient réfugié politique après l’invasion de 

l’Autriche par Hitler. Pour préserver sa liberté de pensée, il se voit obligé à quitter 

définitivement l’Angleterre et tente de gagner les Etats-Unis, où il pense se fixer. Il se rend en 

France, à Sanary-sur-Mer. Il y retrouve un groupe d’intellectuels autrichiens qui, comme lui, 

avaient été obligés de prendre le chemin de l’exil. Ce refuge était également celui de 

l’intelligentsia allemande, qui s’était opposée au régime du III Reich, et avec laquelle il avait des 

relations amicales. Le 15 août 1941, il s’embarque pour le Brésil et s’établit à Pétropolis, où il 

espère encore retrouver la paix de l’esprit, qui a été secouée par les évènements politiques 

récents :  

 

Je n’ai plus aucune volonté. Je sais que jamais cette existence ne se remettra en place, une 

vie avec une France détruite, dans une Angleterre hostile – à l'Allemand ou au Juif que je suis 

– n’a plus de sens, de même, sur le plan littéraire, tout ce que je pourrais entreprendre est 

paralysé pour des années par le manque de concentration. (Zweig, 1986 : 297) 

 

Il y rédigera son autobiographie – Le Monde d’Hier – œuvre qui montre combien Zweig se 

sent dépossédé de toute force face à l’échec des idéaux d’un monde dans lequel il s’était posé 

comme médiateur entre les hommes : il « plaidait pour une communauté universelle d’individus 

libres » et œuvrait « à l’accomplissement éthique de l’humanité en se fondant sur l’héritage 

durable des siècles et en respectant toujours et partout les droits et les intérêts les plus profonds 

de tous » (Niémetz, 1996 : 562). L’expérience de cet échec le fait témoigner : « une fois de plus 

je dus reconnaître combien notre imagination humaine est insuffisante et que l’on ne comprend 

vraiment les sentiments les plus importants, justement, que quand on les a éprouvés en soi-

même » (Zweig, 1993 : 499). Désespéré par la barbarie qui envahissait l’Europe et la planète 

entière, il mit un terme à ses jours le 22 février 1942, laissant derrière lui, tout comme son héros 

Magellan, un monde en manque d’humanité. 
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Introdução 

Nas últimas décadas, o campo do currículo1 vem incorporando à sua agenda de discussão 

e pesquisa a temática da cultura. Entendemos currículo como uma prática discursiva; prática de 

poder; prática de significação, de atribuição de sentidos. Pensar o currículo envolve ultrapassar 

o terreno de sua legislação, o que tem sido definido em seu nome pelo Estado, pois suas 

definições, ao longo dos anos, envolvem todos os sujeitos que produzem o discurso curricular 

nos vários contextos em que ele circula, seja na escola ou para a escola, como resultado das 

lutas de vários sujeitos e grupos sociais. O currículo não apenas é um produto da cultura, mas é 

um produtor de cultura e, desse modo, defendo o currículo como política cultural pública. A 

ideia do currículo como uma política cultural pública pode ser verificada desde os anos de 1980 

em estudos de pesquisadores e difundido por uma série de recomendações internacionais 

formuladas, especialmente, por agências multilaterais de diferentes naturezas ao tomar o centro 

das reformas educacionais no Brasil e em diversos países do mundo. 

Nesse complexo processo de legitimação das políticas, diferentes discursos sobre o 

currículo para a educação concorrem, reforçando ainda mais o caráter híbrido dessas políticas. 

Advogo que a incorporação dos diferentes discursos nos documentos curriculares é resultado 

de um complexo processo de negociação de sentidos em torno das políticas pelos diferentes 

sujeitos e grupos sociais. Essa produção marcada pela complexidade produz textos 

ambivalentes, marcados pela presença de discursos com variados sentidos, proposições com 

diferentes sentidos, resultando em documentos curriculares híbridos, garantindo, desse modo, 

uma possível legitimidade do texto diante de uma comunidade reconhecida. Tal ambivalência 

acaba por expressar a disputa que ocorre no campo acadêmico e das entidades associativas 

envolvidas nas discussões do currículo das escolas básicas e de cursos de formação em 

diferentes níveis em torno de suas possíveis significações. 

Documentos curriculares mobilizam recursos humanos, materiais e simbólicos (Lopes, 

2001), em meio aos processos de produção de discursos que venham a ser legitimados e 

legitimadores de determinadas orientações curriculares. Diferentes discursos são incorporados 

como resultado da luta pela significação do currículo em complexos processos de articulação e 

negociação. Nessas arenas políticas são disputados os variados sentidos para o currículo das 

escolas básicas e de formações profissionais, a partir de ações cujo poder caracteriza-se como 

oblíquo (Canclíni, 1998), para além dos verticalismos “de cima para baixo” ou “de baixo para 

cima”. 

Concorrem também para a produção das políticas de currículo as agências multilaterais de 

fomento e os intercâmbios de ideias de diferentes países, marcados em fluxos globais-locais 

muito presentes nas sociedades contemporâneas. Esses processos de articulação e negociação 

se realizam discursivamente entre sujeitos pelo conhecimento que detêm sobre determinada 

temática relacionada à política pública. Articulam-se a partir do argumento em torno das ideias 

que defendem sobre a política e na política. Essas agências têm se destacado em ações que 

contribuem para garantir certa identidade nos discursos entre países com experiências culturais, 

políticas, sociais e econômicas distintas. Muitas de suas ações resultam em acordos entre 

                                                            
1 Currículo é uma sub-área da educação, disciplina presente em cursos voltados à formação de 
professores em Pedagogia e Licenciaturas, além de uma área de pesquisa na educação. Envolve 
entre suas definições e questões de pesquisa a organização curricular de cursos/escolas, o 
planejamento escolar, as relações conhecimento e poder, conhecimento escolar, estudos do 
cotidiano e o currículo como texto que busca compreender as relações de significação como prática 
discursiva. Para mais informações, ver Lopes & Macedo (2011). 
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governos e também no fluxo de concepções entre as redes que se organizam em torno de 

determinado tema, como é o caso da educação, entre outros. Essas redes políticas também 

podem ser verificadas promovendo a circulação intensa dos discursos produzidos por meio da 

publicação de livros, realização de consultorias intergovernamentais e intergrupos acadêmicos 

de diferentes países, participação em congressos, ações de educação à distância e intercâmbios 

via internet, constituindo-se também como exemplos de influência que marcam a produção de 

políticas. Também podemos identificar ações políticas na atuação de comissões, consultorias, 

conselhos etc. e nos diversos espaços de trabalho, em grande parte nas universidades e grupos 

e centros de pesquisa. Em tempos globais, tais fluxos intensificam essas trocas, permitindo 

interconexões entre diferentes experiências em diferentes escalas: local, nacional, regional e 

global. 

Na atuação de sujeitos e grupos redes, em que ocupam diferentes posições nos diferentes 

contextos de produção de políticas, vão se produzindo os discursos curriculares. Esses 

discursos são disputados nesses contextos e visam a constituir propostas hegemônicas em meio 

ao processo complexo de articulação discursiva que envolve tensões e conflitos (Laclau, 1996; 

2005). Na luta pelo reconhecimento das significações para o currículo como uma política 

pública, há processos de incorporação e de construção dos consensos possíveis sobre as 

políticas (Mouffe, 2005). Porém, esses consensos são sempre provisórios e contingentes, 

constituídos a partir dos processos de articulação discursiva entre sujeitos e grupos sociais, a 

partir das demandas que vêm a influenciar a definição dos textos políticos curriculares. Essa 

incorporação se desenvolve em fluxos que envolvem a produção, circulação e disseminação de 

textos e discursos das políticas curriculares, como analisado por Ball (1994). 

Neste artigo, discurso é significado, com base na teoria do discurso (Laclau; Mouffe, 2015) 

como prática social, não se dissociando a linguagem da ação e das próprias regras que a 

constituem. Pretendo, nos limites deste texto, desenvolver o debate do relevo da dimensão da 

cultura para o campo do currículo, entendendo-a como um importante desafio para a educação 

contemporânea. Desse modo, organizo o artigo em duas seções nas quais defendo a ideia do 

currículo como uma política cultural pública e na segunda seção, analiso os fluxos de discursos 

em disputa pela significação do que vem a ser currículo, incluindo nesse debate o papel de 

organismos internacionais, destacadamente, a UNESCO na disputa pela significação do que 

vem a ser currículo em diferentes escalas do mundo. 

 

O currículo como uma política cultural pública 

Pensar o currículo como uma política cultural pública deve envolver perspectivas que 

possibilitam análises relacionais com aspectos das políticas sociais do país. Defendo essa 

perspectiva por entender que a produção de conhecimentos, e mais amplamente de cultura, e a 

sua organização em propostas curriculares não podem ser aspectos secundários nas análises 

sobre as políticas públicas, ao contrário, devem ser explorados, de forma intensa, nas 

investigações se compreendemos a importância do currículo como uma política cultural. 

Reconheço a cultura como um foco de fundamental importância nos discursos das políticas 

curriculares que circulam na atualidade, entendendo a sua complexidade tão bem expressa por 

Canclíni. 

 

Toda política cultural é uma política sobre os imaginários que nos fazem crer 

semelhantes. Ao mesmo tempo, é uma política sobre o que não podemos imaginar dos 

outros, para ver se é possível compatibilizar as diferenças: como conviver com quem não fala 
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corretamente a minha língua, permite que as mulheres não usem véu (ou que o usem), não 

aceita os valores da religião hegemônica ou da racionalidade científica, recusa as hierarquias 

ou pretende subsumi-las na horizontalidade democrática. (Canclíni, 2003: 99) 

 

Entendo ainda que, pensar o currículo como uma política cultural pública, implica buscar 

uma aproximação das análises do campo da educação com o das ciências sociais, para entender 

o currículo como uma arena de negociação de sentidos, marcado pela dinâmica de 

complexidade sempre contingente e provisória (Laclau, 1996). No Brasil, a área da política 

pública é marcada por uma produção recente e muitos desses estudos têm revelado a sua ainda 

pequena consolidação na pesquisa acadêmica. Considero que isso permite maior consistência 

nas análises e também a problematização de questões que vêm sendo debatidas em torno da 

temática, alargando e aprofundando um pouco mais a compreensão dos aspectos teórico-

metodológicos no campo da educação. 

Em várias pesquisas, as reformas do currículo têm sido relacionadas aos processos de 

globalização (Dias, 2009), mas o próprio conceito de globalização é utilizado de diferentes 

formas, assumindo uma posição de conceito contestado (Ball, 1998), devido à polissemia de 

sentidos que o conceito enfoca. Parte das análises sobre as reformas se inserem no quadro de 

crise estrutural do sistema capitalista, marcadas por processos de globalização que acarretam 

consequências para campos: econômico, político, tecnológico, cultural e social (Jameson, 2001). 

Concordo com Jameson sobre a necessidade de análises com o propósito de entender o 

mundo contemporâneo e os efeitos da globalização como a tensão que marca as tendências 

global e local. 

No contexto da globalização, reformas surgem de forma intensa e políticas curriculares 

são produzidas, voltadas especialmente para a Educação Básica e a formação de professores. 

Os discursos pelas reformas difundem, de um modo geral, a defesa de políticas que dêem conta 

das exigências apontadas pelo cenário de globalização e de um mundo em permanente mutação 

(Dias, 2009), atribuindo à educação o papel de responsável por assegurar as condições para que 

crianças e jovens se adaptem às configurações contextuais que se apresentam. Esse discurso, 

por certo, como já avaliado por Burbules e Torres (2004) acarreta consequências para o ensino 

e a aprendizagem que precisam ser compreendidas pelos que se dedicam às análises das 

políticas públicas educacionais. 

Considerando ainda o quadro mais amplo de análises sobre o contexto em que as reformas 

das políticas de currículo se inserem, aponto para o relevo dado ao papel dos organismos 

internacionais na produção das reformas. Diversos estudos exploram a ação desses organismos 

nos mais variados setores (economia, educação, trabalho, previdência etc.) e a abrangência 

(regional, global). Em muitos países, o papel dos organismos internacionais tem sido de grande 

importância para a formulação e difusão das reformas. Entre os organismos internacionais mais 

presentes, podemos citar o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Melo e Costa 

(1995) alertam, entretanto, para a atuação, ainda pouco conhecida, das agências especializadas 

das Nações Unidas: UNESCO, OIT, UNICEF, algumas inclusive com atuação regional: 

OREALC, CEPAL, PREAL e BID na produção das políticas públicas voltadas para a América 

Latina, o que podemos confirmar no caso da educação. 

As agências internacionais têm sido destacadas em grande parte da literatura que trata das 

reformas na América Latina e nos países em desenvolvimento (Lingard, 2004; Lopes, 2004; 

Morrow; Torres, 2004). Como já mencionado, grande parte das análises tomam como central a 

discussão sobre as influências dos organismos internacionais no âmbito das reformas. Destaca-
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se ainda o predomínio, em grande parte das análises, do foco teórico na economia ou na 

economia política, incapacitando, de certo modo, esses estudos, segundo Melo e Costa (1995), 

“a responder ao conjunto de questões teóricas e empíricas que interessam à análise da política” 

(156), que não encontram somente nas análises econômicas as argumentações que auxiliem a 

compreensão dos processos de reforma. 

Processos de globalização contribuem para a difusão das políticas favorecendo, de certo 

modo, convergências em inovações políticas nos mais diversos países em todo o mundo. Esses 

processos de convergência são muitas vezes favorecidos, via promoção de seminários como 

estratégia para a produção de consensos. Melo (2004) identificou que os processos de reforma 

desenvolvidos nos anos de 1980 e 1990 aproximaram experiências e facilitaram a integração de 

atores sociais e políticos, traduzindo características similares como resultado, motivadas, 

especialmente, pelas ações de organizações internacionais, dado seu caráter de difusão de 

políticas. Esse movimento de reformas trouxe para o debate sobre as políticas uma série de 

experiências bastante distintas por um lado, embora com marcas de singularidade entre 

processos tão diferentes, especialmente nos anos 1990, quando esses processos se acentuaram 

em diversos países (Melo, 2004). 

Considero importante destacar que a perspectiva, que acentua o papel das agências 

internacionais na definição das políticas educacionais de forma tão preponderante, está 

informada por uma análise que enfoca mais o âmbito macro que o micro e por uma visão 

verticalizada do poder. São análises que favorecem o modelo “de cima para baixo”, no qual a 

implantação de pacotes de reforma que são transferidos não são submetidos a qualquer 

mediação, tradução ou recontextualização (Lingard, 2004) para um Estado-nação. Devemos, ao 

contrário, pensar as relações de influência entre global e local, considerando não apenas as 

grandes corporações que atuam, propondo e difundindo concepções para as políticas 

educacionais em diferentes escalas, mas também os sujeitos e grupos que atuam nesses 

diferentes espaços com sua produção de discursos em busca de legitimação das suas propostas 

em processos de disputa de poder. Ignorar essas mediações pode nos levar a acreditar na 

existência de um processo de globalização homogêneo do qual não é possível escapar, 

contrariando a realidade que aponta para diferentes dinâmicas da globalização como resultado 

de seus variados efeitos e relações sobre diversos locais (Burbules; Torres, 2004). Esse cenário 

dinâmico e multifacetado nos convida a pensar a pesquisa sobre políticas curriculares como 

uma política cultural pública, marcada por hibridismos e por lutas sociais pela significação do 

currículo (Lopes, 2006). 

 

Fluxos de discursos em disputa pela significação 

O currículo, entendido como uma prática de significação no âmbito da política curricular 

pública, tem sua produção caracterizada como dinâmica e imprevisível, cujo processo de lutas 

de poder em torno dos “processos de significação sejam, crescentemente, simbólicas e 

discursivas” (Hall, 1997: 20), nas arenas de produção cultural sempre contingentes (Macedo, 

2006b). Concordo com essa concepção da produção curricular expressa por Macedo (2006b) 

de que precisamos pensar o currículo mais como algo que está sendo do que como algo que já 

foi, o que nos leva a ver o currículo como um texto mutável. 

Como afirmei anteriormente, situo o discurso como importante prática social na 

significação do mundo com a qual as análises de políticas curriculares muito se beneficiam, pois 

currículo envolve discursos que articulam diversos domínios do conhecimento humano, 

habilitando-nos a falar sobre um determinado assunto e a produzir conhecimento a partir de 
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uma linguagem (Hall, 1997). Essa luta pela significação do currículo entre diferentes grupos e 

sujeitos está envolta em relações e tensões e tem por finalidade legitimar posições por eles 

defendidas em meio a diversos sentidos em disputa. Entendo que o resultado desse processo 

complexo de produção de políticas é a hibridização dos textos curriculares com marcas da 

heterogeneidade, resultado das diferentes influências que envolvem sua produção e 

disseminação. Lutas essas que estão vinculadas a visões do mundo e modos de vidas singulares 

e assimétricas, com “cruzamentos de temporalidades e contextos, de novas sínteses, sempre 

provisórias, tensas, incertas” (Lopes, 2007: 37) que, de modo algum, favorece a produção de 

propostas que visem à homogeneização, daí então o permanente campo de disputas na direção 

das opções sobre as significações e de sua legitimação. A ideia de um padrão único a ser 

incorporado (Lopes, 2006) fica debilitada nas mediações de significações realizadas pela escola 

e para a escola. Essas significações constituem os discursos que circulam em torno da política 

curricular, como podemos ver em alguns discursos que destacam na produção das políticas 

curriculares contemporâneas, o conhecimento e a cultura. 

O conhecimento tem se destacado como um eixo de grande importância nos discursos 

produzidos e difundidos por diversos sujeitos e grupos sociais. É enfatizado em documentos 

das reformas curriculares que o mundo globalizado e em permanente mutação apresenta um 

desafio para as condições de produção de conhecimento historicamente conhecidas, impondo 

uma “nova” concepção de conhecimento e de ensino para o que chamam de “inexoráveis 

mudanças nos campos científico, social e econômico” (Dias; Abreu, 2006: 298). Em grande 

parte, essa motivação é oriunda das recentes crises do capital em busca de alternativas para a 

formação e qualificação de trabalhadores ajustados aos modelos de inserção ao mundo do 

trabalho. É visível, portanto, sob esse aspecto, como os processos de reestruturação econômica 

vêm afetando as políticas públicas educacionais em todo o mundo, no discurso e na prática. 

O conhecimento, peça-chave das políticas educacionais, vincula-se ao caráter instrumental 

que tenta responder à questão da utilidade de sua aplicação. Essa cultura pode ser vista nos 

discursos educacionais dirigidos ao desempenho de habilidades e competências, “na busca de 

eficácia organizada em um sistema de recompensas e sanções baseado na competição” (Ball, 

2004: 1107). Nessa perspectiva curricular, o valor da educação está vinculado menos ao 

conhecimento do que aquilo que, potencialmente, esse conhecimento pode conquistar na 

sociedade. Enfatiza-se ainda a utilização de métodos de mensuração e controle e os discursos 

de responsabilidade que colaboram para a instauração de métodos de vigilância e controle 

sobre o conhecimento e seus usos na sociedade, especialmente nas instituições educacionais. 

Assim, importa menos (apesar do discurso em contrário) o conteúdo ou a informação, em 

constante mudança no mundo, do que a aplicabilidade do conhecimento. 

Também o discurso sobre a cultura, ou da interculturalidade, tem estado presente como 

eixo das reformas curriculares. A emergência da cultura como discussão nas políticas 

curriculares tem sido motivada por posicionamentos diversos. Podemos citar entre eles, a 

proposição apresentada no Relatório Delors (2001) como resultado de uma construção global 

com a participação de sujeitos e grupos sociais e políticos “dos mais variados países e 

experiências culturais, políticas, sociais e econômicas bastante distintas” (Dias; López, 2006: 

59). Ao abordar as tensões que atingem o mundo atual, o Relatório destaca os conflitos 

culturais presentes sugerindo, como um dos pilares da educação, o aprender a viver juntos. 

Nele, o documento da UNESCO defende a exigência de uma solidariedade em escala mundial 

como uma forma de aplacar tensões que vêm gerando novas formas de desigualdade e 

exclusão, como apontado por Ball (1998). Como analisado por Rizvi (2004), muitas dessas 
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tensões são resultado dos variados movimentos de pessoas de um Estado para o outro 

motivados por diferentes finalidades, dinamizando muito os fluxos culturais que não são 

abstraídos de seus contextos econômicos, políticos e sociais. 

No âmbito da formação de agendas e de negociação, em torno das políticas curriculares, 

tem estado presente a articulação de tentativas de representação desse variado mosaico 

produzido nos diversos fluxos de tempo e espaço. Um exemplo é o discurso do Relatório 

Delors na defesa da inclusão que, ao pretender ser um ideal universal, pode vir a mascarar 

diferenças e desigualdades, com uma pretensão, ainda que nunca alcançada, de homogeneizar. 

O aprender a viver juntos do Relatório Delors (2001), para citar um discurso com 

influência bastante abrangente nas políticas curriculares, pode reduzir-se à prática da tolerância, 

se só tiver como objetivo a convivência próxima de muitos modos de vida, como desenvolvido 

no Relatório. Concordo com Canclíni (2003) que, educar para a convivência, envolve 

alteridade, abrir-se para compreender os diferentes modos de vida, rompendo com as formas 

binárias de pensar as diferenças, sem contudo dissolvê-las. 

Outro aspecto importante no debate sobre as relações entre currículo e cultura é trazido 

por Macedo (2006a). Ao situar o currículo “como uma prática cultural que envolve, ela mesma, 

a negociação de posições ambivalentes de controle e resistência” (2006a: 105), a autora lembra-

nos que o currículo deve ser pensado como prática política e espaço de lutas e tensões, ou uma 

arena de produção cultural. Macedo ainda defende o currículo como um lugar híbrido do valor 

cultural (2006a: 183), espaço “em que as culturas negociam com-a-diferença”, favorecendo, a 

partir de suas práticas, a interação entre as variadas culturas, seja como objeto do ensino ou 

como produção da escola. 

Compartilho da posição de Lopes (2004) de que devemos compreender a política 

curricular como produção da cultura ao entender que envolve “embate de sujeitos, concepções 

de conhecimento, formas de ver, entender e construir o mundo” (Lopes, 2004: 193), nos 

múltiplos espaços em que participam no contexto social. Desse modo, as políticas de currículo 

devem ser analisadas para além das questões que envolvem os processos de produção, seleção, 

distribuição e reprodução do conhecimento. Ainda devemos estar atentos ao caráter de 

heterogeneidade resultado dos fluxos culturais que vivemos no mundo contemporâneo o que 

também nos deve manter abertos para as inúmeras possibilidades de interpretarmos por uma 

única perspectiva. 

Devemos nos indagar sobre as propostas e práticas curriculares que vêm sendo 

disseminadas como inquestionáveis e inexoráveis, tomando posição em relação às finalidades 

da educação escolar. Se o conhecimento é cada vez mais fundamental para a sociedade, que 

escolhas estão sendo dirigidas na definição dessas políticas? Que conhecimentos são 

entendidos como necessários para assegurar aos diversos grupos sociais o desenvolvimento, a 

manutenção e a difusão cultural considerada no seu âmbito social e, portanto, extrapolando a 

territorialidade da instituição escolar, e como devem ser organizados, em uma perspectiva de 

cultura comum ou plural? 

O tema das políticas curriculares somente passa a ser destacado como uma discussão de 

um campo próprio nos anos de 1990. Até essa década, contudo, tem sido secundarizada a sua 

presença na literatura acadêmica, em relação à discussão das políticas educacionais. Outro 

aspecto que implicou significativo aumento de pesquisas voltadas às análises do currículo como 

política cultural pública, no Brasil e no mundo, foi decorrente de uma série de reformas que, 

como já vimos, produziu e fez circular novas relações e sentidos nos discursos sobre o 

conhecimento, a cultura, a formação para o trabalho, a avaliação, entre outros. Em face desse 
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aumento na produção das investigações sobre política curricular, o campo assumiu um novo 

espaço em relação às políticas educacionais. 

É importante destacar que esses processos de inter-relação de comunidades externas e 

internas (global e local) não eliminam a assimetria que os caracterizam, especialmente quando 

se realizam nos países do Terceiro Mundo, mesmo que envolvam as agências multilaterais e os 

acordos bilaterais (Melo; Costa, 1995). Na educação, podemos verificar o quanto a UNESCO 

desempenha esse papel apresentado por Melo e Costa, incorporando ideias produzidas por 

sujeitos e comunidades com grande amplitude e também legitimando ideias e propostas que 

tenha a UNESCO como referência. Essa questão é destacada por Dias e López (2006) ao 

reconhecerem o papel da UNESCO na sua função catalisadora, influenciando não só na 

formação de agendas, como na produção de políticas públicas educacionais, a exemplo do 

analisado por Lingard (2004) a respeito da OCDE. 

Em recente trabalho, analiso com López (Dias; López, 2006), o papel da UNESCO na 

produção de políticas públicas para a formação de professores e a avaliação nos processos de 

aprendizagem, reconhecendo no organismo a ação de comunidades epistêmicas e do seu papel 

de grande agente do contexto de influência em fluxos na relação global e local. Nesse trabalho, 

foi ressaltado o protagonismo da UNESCO na participação de agendas políticas para a 

educação e na produção de textos e discursos que difundem ideias sobre diversos aspectos das 

políticas educacionais, em diferentes escalas, destacando-se mais o seu caráter global. 

Indicamos a legitimação, por vários setores da sociedade, do trabalho desempenhado pela 

UNESCO, a partir da ação dos especialistas que atuam como colaboradores em seus variados 

programas. 

Outro aspecto que confere ao Relatório Delors destaque em relação aos textos de 

organismos internacionais é o fato de ele ter sido um desdobramento da Conferência Mundial 

Sobre Educação para Todos2. Ressalto ainda alguns aspectos que realçam no documento, no 

que tange às propostas para a formação de professores como a ideia de aprendizagens mais 

flexíveis associadas à capacidade de adaptação, necessária, segundo o Relatório Delors (2001), a 

um cenário de transformações permanentes. Defende para isso, modelos curriculares baseados 

nas competências e uma educação permanente, sintetizada no “aprender a aprender”. Analisar 

os discursos que são produzidos e disseminados nos contextos de sua produção é tão 

importante quanto compreender como o discurso é construído e por quais processos as 

políticas são legitimadas. 

 

Considerações finais 

Os discursos têm por finalidade influenciar as políticas de currículo, circulando entre os 

diferentes contextos, com múltiplos sentidos e significados em disputa (Lopes, 2006), estando 

também sujeitos a múltiplas interpretações. Há pluralidade de autores e sentidos, além da 

pluralidade de leituras, decorrente dos diversos sentidos e interpretações possíveis para um 

texto ou discurso, influenciado pelas contingências. Muitas dessas interpretações resultam em 

ações políticas como acordos, estabelecimento de agendas etc. (Ball, 1994).  Possuem a 

                                                            
2 Essa Conferência, na qual o Brasil participou, congregou um conjunto de organismos internacionais 
e países em prol da discussão e apresentação de propostas de políticas para a universalização da 
educação básica, dirigida aos países mais pobres e populosos do mundo. Tendo levado três anos e 
meio de duração para a sua produção e por ter envolvido a participação de países com diferentes 
experiências no âmbito cultural, social, político e econômico, o Relatório Delors pode ser 
considerado um exemplo de documento que buscou a convergência de ideias em torno de políticas. 
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possibilidade de tornar-se “a política”, a partir da produção de sentido como prática social e 

política, mas essa materialização se constitui nesse complexo terreno de lutas, derivando em 

propostas, programas, ações coletivas, entre outras (Burity, 2007). 

Devo considerar ainda as possibilidades, nesses processos de articulação, de que os 

sentidos sejam transferidos nos vários contextos de produção da política e que nesse processo 

ocorram deslizamentos interpretativos e processos de contestação, capazes de dar uma nova 

dinâmica à produção do discurso da política. As interpenetrações de sentidos nos variados 

contextos não nos permite, muitas vezes, identificar a “origem” do discurso que acabou por ser 

legitimado e transformado em texto de definição das políticas de currículo da formação de 

professores (Dias, 2009). Isso revela relações de poder oblíquas que permitem tal 

atravessamento de influências, de modo não-linear. Assim, os híbridos culturais são produzidos 

ao incorporar novas finalidades ao projeto global estabelecendo condições para sua 

reinterpretação. 

O caráter heterogêneo e de tensão das políticas se destaca ao reconhecermos nesses 

processos a existência de marcas de incorporação de outras políticas de espaços e tempos 

diversos, presentes nas produções políticas e ainda a presença de grupos e sujeitos disputando 

os rumos que os currículos escolares e de formação podem vir a tomar na luta pelos processos 

de significação da política, como pode ser visto a seguir. Para a ação  política há que se ter, ao 

menos, consenso em torno das regras da política para que, a despeito da diferença entre as 

demandas em disputa ou entre identidades plurais, haja uma relação baseada na democracia e 

em posições de adversários, não mais de inimigos (Mouffe, 2005). Nessa perspectiva, não 

desaparece a oposição, mas muda sua forma de enfrentá-la no âmbito da produção política. 

Concordo com Mouffe (1996), que na democracia lidamos, a todo momento, com a 

necessidade de conciliar demandas antagônicas em um terreno de interesses conflituantes e 

que, portanto, devem ser reconhecidos, nesse processo, a divisão e o conflito como inevitáveis 

(Mouffe, 1996). 

O currículo, ao ser focalizado no âmbito de uma política cultural pública deve ser pensado 

para além da sua dimensão de Estado, envolvendo todos os sujeitos que produzem o discurso 

curricular nos vários contextos em que ele circula, seja na escola ou para a escola, como 

resultado das lutas de vários sujeitos e grupos sociais. O currículo no âmbito de uma política 

cultural pública é, pois, resultado da construção de sentidos sobre o que vem a ser escola, 

avaliação, ensino, conhecimento, aprendizagem, docência, entre outros significantes, e 

incorpora uma série de questões que envolvem ideias, interesses, poder de influenciar e definir 

sobre os significantes que essa política venha a assumir no país. 
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En el ensayo “Geography and Some Explorers”1 (1924) el escritor Joseph Conrad se 

refiere al gran acto de descubrimiento llevado a cabo por el extremeño Vasco Núñez de Balboa 

en 1513 y ensalza el hecho separándolo del resto de las empresas del Descubrimiento. Señala 

Conrad: 

 

The discovery of the New World marks the end of the fabulous geography, and it must 

be owned that the history of the Conquest contains at least one great moment – I mean a 

geographical great moment – when Vasco Núñez de Balboa, while crossing the Isthmus of 

Panama, set his eyes for the first time on the ocean the immensity of which he did not 

suspect, and which in his elation he named the Pacific. (2010: 5) 

 

Acerca de la naturaleza de este descubrimiento y las consecuencias que acarrearía para la 

humanidad, Conrad agrega: 

 

[…] Balboa was charmed with its serene aspect. He did not know where he was. He 

probably thought himself within a stone’s throw, as it were, of the Indies and Cathay. Or did 

he like a man touched with grace, have a moment of exalted vision, the awed feeling that 

what he was looking at was an abyss of waters, comparable in its extent to the view of the 

unfathomable firmament, and sown all over with groups of islands resembling the 

constellations of the sky? (6) 

 

Conrad fecha la desaparición de la “geografía fabulosa” en el momento en que comienzan 

a sucederse las empresas del Descubrimiento del Nuevo Mundo y destaca de entre todas ellas 

la de Vasco Núñez de Balboa por su carácter inminentemente geográfico, no teñido por “the 

greatest  outburst of reckless cruelty and greed known to history” (4). En este sentido, el 

hallazgo de Balboa prefiguraría la aparición de esa “geografía militante” que le sigue a la 

“geografía fabulosa” y, que según Conrad, se caracteriza por su carácter científico. 

Conrad, como bien señalan Stevens y Stape (2010) en las notas explicativas al ensayo, 

confunde el descubrimiento con la asignación de nombre a esa enorme extensión de agua. El 

español Vasco Núñez de Balboa (c. 1475-1519) descubrió lo que se dio en llamar “Mar del 

Sur”2 en 1513 desde Darién3 en lo que hoy es Panamá y lo reclamó, conjuntamente con todos 

los territorios aledaños para el reino de España, sin embargo, le correspondió al marino 

Fernando de Magallanes4 bautizarlo con el nombre por el cual hoy lo conocemos (402).  

                                                            
1 Hay dos traducciones al español de “Geography and Some Explorers”:  
1. Rubio Remiro, Pilar (Ed.) (2016) “La geografía y algunos exploradores”. La aventura. Justo una idea 
(pp. 45-60). España: La Línea del Horizonte Ediciones. 
2. Conrad, Joseph (2009) “Geografía y exploraciones”. Joseph Conrad. Fuera de la literatura (pp. 127-
146). Miguel Martínez-Lage & Catalina Martínez Muñoz (Trads.). Madrid: Siruela. 
2 Para mayores precisiones acerca del acto de nombrar los mares y las tierras del Nuevo Mundo véase 
Carl Sauer  (1966) The Early Spanish Main. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, I-2. 
3 Véase Carmen Mena García (2011) El oro del Darién, entradas y cabalgadas en la conquista de la 
Tierra Firme (1509-1526), Sevilla: Centro de Estudios Andaluces-CSI para un análisis de la importancia 
que el Darién tuvo en la Conquista, en tanto germen de experiencias para las fases venideras y 
término de los caracteres y modos de acción del “ciclo antillano”. 
4 Mercedes Maroto Camino (2005) señala que hasta el siglo dieciocho tres nombres coexistieron: Mar 

del Sur, Mar Magallánico y Océano Pacífico. Apunta además que el primer mapa en consignar el 
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Más allá de esta confusión y de la omisión de lo que según la Historia General y Natural de las 

Indias de Fernández de Oviedo (1532/ 1851-1855) fueron las muchas crueldades5 cometidas 

por la expedición del adelantado jerezano, la presentación del caso de Vasco Núñez de Balboa 

le sirve a Conrad como artilugio retórico para diferenciar las empresas de los grandes 

exploradores de lo que él llama “the vilest scramble for loot that ever disfigured the history of 

human conscience and geographical exploration” (14).  

Así, en “Geography and Some Explorers” publicado primero bajo el nombre “The 

Romance of Travel” en Countries of the World en febrero de 1924 y luego en The National 

Geographic Magazine en marzo de 1924, Conrad se vale del ejemplo de las grandes proezas 

efectuadas por hombres imbuidos del fuego sagrado, “sacred fire” (17), para encomiar lo que él 

denomina los servicios de la geografía (5), en tanto ciencia de datos objetivos y búsqueda de la 

verdad. A la luz de esta concepción Conrad estimará la importancia de hombres como James 

Cook y Sir John Franklin, a quienes denomina “the late Fathers of Militant Geography” (9): 

 

The voyages of the early explorers were prompted by an acquisitive spirit, the idea of 

lucre in some form, the desire of trade, or the desire of loot, disguised in more or less fine 

words. But Cook’s three voyages were free from any taint of that sort. His aims needed no 

disguise: they were scientific. His deeds speak for themselves with the Easterly Simplicity of 

hard-won success. In that respect he seems to belong to the single-minded explorers of the 

nineteenth century, the late Fathers of Militant Geography whose only object was the search 

for truth. Geography is a science of facts and they devoted themselves to the Discovery of 

facts in the configuration and features of the main continents. (9)  

 

En este ensayo, que según Robert Hampson (2003: 39) puede ser leído como una especie 

de comentario o una revisión de las cuestiones que afloran en la novela Heart of Darkness 

(1899), Conrad también discurre acerca de las diferencias entre la “geografía fabulosa” y la 

“geografía militante”. La primera, producto de la mente medieval se deleitaba con lo 

maravilloso y no tenía nada que ver con la búsqueda de la verdad de la “geografía militante”. 

Dice Conrad que la cartografía en la fase fabulosa estaba: 

 

crowded its maps with pictures of strange pageants, strange trees, strange beasts, drawn 

with amazing precision in the midst of theoretically conceived continents. It delineated 

imaginary Kingdoms of Monomotapa and of Prester John, the regions infested by lions, 

haunted by unicorns, inhabited by men with reversed feet, or eyes in the middle of their 

breasts. (2010: 4) 

 

En “Geography and Some Explorers”, Conrad recuerda la geografía que le enseñaban sus 

maestros, “mere bored professors, in fact, who were not only middle-aged but looked as if they 

had never been young”, era “very much like themselves, a bloodless thing with a dry skin 

covering a repulsive armature of uninteresting bones” (10, 11). 

                                                                                                                                                        
nombre con que Magallanes supuestamente lo bautizó fue el del cartógrafo alemán Sebastian 

Münster (1544/1546) (76).  
5 Carl Sauer explica que, según Fernández Oviedo, en los documentos de Balboa “the cruelties were 
not stated, but there were many and he put many Indians to the torture and set dogs on others while 
on this journey” (1966: 235). 
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Su descubrimiento de una geografía distinta acaecerá, señala Conrad en este ensayo, con el 

libro de Sir Leopold McClintock, The Voyage of the Fox in the Arctic Seas (10). En este volumen, 

cuya publicación en 1857 coincide con el año de nacimiento del escritor y en el cual 

McClintock relata las desventuras de Sir John Franklin en el Ártico, Conrad descubre “the 

breath of the stern romance of Polar exploration” (10). La geografía que Conrad vislumbra en 

esa epopeya ártica del Erebus y del Terror, leída no en inglés sino en una traducción al francés, es 

una geografía de “open spaces and wide horizons, built up on men’s devoted work in the open 

air”; es la vieja geografía aún militante que, no obstante, es ya consciente de su ineludible ocaso 

con la muerte trágica en 1847 de quien considera el último de los grandes exploradores, Sir 

John Franklin. 

Conrad menciona que, además de la literatura del mar, también lo había cautivado otra 

actividad, “the taste for poring over maps” (10): 

 

[…] map-gazing to which I became addicted so early brings the problems of the great 

spaces of the earth into stimulating and directive contact with sane curiosity and gives an 

honest precision to one’s imaginative faculty. (11) 

 

Guiado por la curiosidad por los espacios vacíos en los mapas honestos del siglo XIX, por 

la necesidad de un conocimiento más preciso, e indudablemente, por un espíritu romántico de 

verdades idealizadas, Conrad expresará su deseo de ir a África, de ir allá6: 

 

One day putting my finger on a blank spot in the very middle of the, then White, heart of 

Africa I declared that some day I would go there. (2010: 14) 

 

Lo que se dio en llamar la apertura de África por los exploradores victorianos a mediados 

del siglo XIX se tradujo en una producción escrita que definitivamente cautivó al público lector 

de la época. Las expediciones en búsqueda de la fuente del Nilo lideradas por Burton y Speke 

en 1856, seguidas de la de Speke y Grant, Samuel White Baker, Livingstone y Stanley 

concitaron el interés del público hasta alcanzar niveles de euforia.7 Conrad, cuyo nacimiento era 

                                                            
6 Esta escena del mapa había ya aparecido en Heart of Darkness (1899) y en el volumen 

autobiográfico A Personal Record (1919). En el bergantín Nellie el protagonista Marlow refiere a sus 
compañeros de tripulación su temprana fascinación por los mapas: “Now when I was a little chap I 
had a passion for maps, I would look for hours at South America, or Africa, or Australia, and lose 
myself in all the glories of exploration. At that time there were many blank spaces on the earth, and 
when I saw one that looked particularly inviting on a map (but they all look that) I would put my finger 
on it and say, When I grow up I will go there” (1986: 33). 
En el volumen autobiográfico A Personal Record (1919) Conrad refiere sus aspiraciones de la siguiente 
manera: “It was in 1868, when nine years old or thereabouts, that while looking at a map of Africa of 
the time and put my finger on the blank space then representing the unsolved mystery of that 
continent, I said to myself with absolute assurance and an amazing audacity which are no longer in 
my character now: ‘When I grow up, I shall go there’” (40). 
7 La literatura sobre África se multiplica en títulos diversos cuyos números, según The New Cambridge 
Bibliography of English Literature, alcanzan los setenta y cinco volúmenes (White, 1993: 10). Entre 
ellos se cuentan The Lake Regions of Central Equatorial Africa (1860) de Sir Richard Francis Burton, 
Zambesi Journal (1862-3) del reverendo James Stewart, Journal of Discovery of the Source of the Nile 
(1863) de John Hanning Speke y Through the Dark Continent (1878) de Sir Henry Morton Stanley. 
Entre todos estos títulos descollaba uno que se había convertido en best-seller con un número de 
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casi contemporáneo al descubrimiento de los Grandes Lagos, dibujaba a finales de 1860 su 

“first bit of map drawing and paid my first homage to the prestige of their first explorers” (12). 

Esta actividad consistió en el laborioso trazado del perfil del Tanganica para completar su viejo 

y querido atlas de 1852. Dice Conrad en “Geography and Some Explorers”: 

 

And it was Africa, the continent out of which the Romans used to say some new thing 

was always coming, that got cleared of the dull imaginary wonders of the Dark Ages, which 

were replaced by exciting spaces of white paper. Regions unknown! (12)  

 

Para evadirse entonces del tedio de esas clases en las que la geografía “was very much like 

themselves, a bloodless thing with a dry skin covering a repulsive armature of uninteresting 

bones (11), según Conrad, la cartografía, devenida desde mediados del siglo XVIII “an honest 

occupation, registering the hard-won knowledge”, daba cuenta asimismo, guiada por un 

incipiente espíritu científico, de la ignorancia geográfica de la época. En ese contexto en que los 

mapas son capaces de poner en contacto los problemas de los grandes espacios del planeta con 

la sana curiosidad y de otorgarle precisión a las facultades de la propia imaginación, el espacio 

africano viene a evidenciar  la superación de la geografía fabulosa en la representación del 

continente.8  

La conciencia e imaginación del espacio se expresa de manera contundente e imperiosa en 

la aseveración “I shall go there” que Conrad niño pronuncia al acompañar el gesto de señalar en 

el mapa con el apasionamiento por la lectura de las proezas de esos hombres que, “like masters 

of a great art, worked each according to his temperament to complete the picture of the earth” 

(12). Conrad reconoce que la idea de actualizar el mapa con la mayor exactitud posible 

obedecía a un impulso romántico que lo llevó a imaginarse pisando las huellas mismas del 

descubrimiento geográfico. Esta tarea, lejos de  representar una pérdida de tiempo, tuvo el 

carácter de “prophetic practice” (12) ya que muchos años después en su función de segundo 

oficial de la marina mercante inglesa “it has been my duty to correct and bring up to date the 

charts of more than one ship, according to the Admiralty notices” (12). Conrad marino lleva a 

cabo esta misión encomendada por el Almirantazgo a conciencia y con gran sentido de la 

responsabilidad, pero la labor de actualización se agota allí. Como señala Conrad, “it was not in 

the nature of things that I should ever recapture the excitement of that entry of Tanganyika on 

the blank of my old atlas” (12). 

La representación del espacio y el tiempo, dirá David Harvey (1998), importa “porque 

afecta a la forma en que interpretamos el mundo y actuamos en él, y por la forma en que los 

otros lo interpretan y actúan en el” (229) y Conrad estaba allí, en África, pero ni había nada que 

evocar ni tampoco estaban los fantasmas exploradores de James Cook, Mungo Park o algún 

otro representante de esa “geografía militante” (Conrad, 2010: 6). El Conrad que visualizamos 

en “Geography and Some Explorers” es un Conrad situado en el espacio y en el tiempo y 

consciente del  ardid periodístico que resultó el más vil saqueo y expoliación del espacio 

africano: 

 

                                                                                                                                                        
ventas que sobrepasaba los setenta mil ejemplares (10): el libro escrito por David Livingstone, 
Missionary Travels and Researches in South Africa (1857). 
8 Para un análisis de carácter general sobre los cambios en los mapas de África desde los romanos 

pasando por los mapas renacentistas hasta mapas del siglo XIX véase Maritz, Jessie A. (2004).  
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But there was no shadowy friend to stand by my side in the night of the enormous 

wilderness, no great haunting memory, but only the unholy recollection of a prosaic 

newspaper stunt and the distasteful knowledge of the vilest scramble for loot that ever 

disfigured the history of human conscience and geographical exploration. What an end to the 

idealized realities of a boy’s daydreams! (14) 

 

Conrad irá allí pero, como relata con pesadumbre, necesita reafirmarse a sí mismo que ese 

espacio en el que se halla es el mismo del mapa: “’This is the very spot of my boyish boast.’” 

“Yes; this was the very spot” (14). Sin embargo, a pesar de la fuerza categórica del enunciado, 

no es capaz de revivir la emoción de aquel que todavía confiaba en las pretendidas certezas de 

la exploración y los fundamentos de la razón imperial. ¿Es que ha dejado de ser niño y ha 

perdido el don? ¿O es que ha ganado en autoconciencia, como sostiene Jeremy Hawthorn 

(1979)? ¿Qué es lo que ha sucedido para que esta actualización ya no resida en la confianza de 

una copia como similitud, mimética y clara?  

Como bien apunta John B. Harley acerca de la cartografía en La nueva naturaleza de los 

mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía (2005) ésta es un arte de la persuasión y por ello la 

retórica cubre todas las capas del mapa. En tanto imágenes del mundo, los mapas nunca son 

neutrales o sin valor; son imágenes inherentemente retóricas; los mapas, lejos de ser una 

imagen de la naturaleza (62) o una ventana transparente al mundo (61), son textos: 

 

Son parte de un discurso persuasivo y pretenden convencer. La suya no es una realidad 

inocente dictada por la verdad intrínseca de los datos; están penetrando al antiguo arte de la 

retórica. En su mayoría, los mapas hablan ante un público específico y emplean invocaciones 

de autoridad, especialmente los producidos por el gobierno, y apelan a los lectores de 

diferentes maneras. (63)  

 

La cartografía de la última frontera que le quedaba al hombre blanco la rellenó un puñado 

de exploradores entre los que se contaban Mungo Park, el Dr. Livingstone y Henry Morton 

Stanley. Es el espacio africano el que corporiza el paso de la “geografía militante” a la 

“geografía triunfante”, de una geografía de los espacios abiertos y una supuesta era de 

heroísmo impoluto a la clausura  irreversible de dichos espacios.9 Si ya para fines del siglo XIX 

                                                            
9 Este sentido de un final en el orden geográfico de las cosas propuesto por Conrad en el ensayo 

“Geography and Some Explorers” sería compartido, según Driver (2001: 199), con Halford Mackinder. 
En 1904 este geógrafo británico, una de las figuras claves en lo que vino a llamarse “nueva geografía”, 
anunciaba en la conferencia “The Geographical Pivot of History” ante la Royal Geographic Society en 
Londres que la era “colombina” de exploración y expansión llegaba a su fin. El periodo de quinientos 
años que había estructurado el patrón de la política mundial culminaba en la época de los espacios 
cerrados. Esto era, en gran medida, reflejo de un hecho: se había completado el reparto colonial de 
los territorios “libres” ultramarinos, y diversas potencias comenzaban a reclamar la realización de uno 
nuevo, disconformes con lo “injusto” del anterior, cuando no pasaban directamente a la acción 
desalojando a viejos imperios de sus dominios coloniales ― sin ir más lejos, la agresión 
norteamericana a los restos del imperio español en 1898— para apoderarse de ellos. Driver, si bien 
observa que la preocupación de Mackinder se centraba en ventajas geo-estratégicas de la potencia 
terrestre sobre la potencia marítima para el dominio del planeta, establece un paralelismo con 
Conrad a partir de lo que llama el sentido de un final. Es esta una comparación fuerte y poner en pie 
de igualdad a Conrad con Mackinder, creemos no le hace honor al escritor. Las fuerzas de la 
modernización que para Conrad habían resultado en espacios cerrados donde no había ya lugar para 
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África había dejado de ser un espacio en blanco of “delightful mystery – a white patch for a 

boy to dream gloriously over” (Conrad, 1986: 33) y el romance de la exploración había 

conducido inexorablemente, como apunta Felix Driver, al desencanto (2001: 4), la pregunta 

que se impone es ¿qué iconografía usa Conrad para “poner África” (Maritz, 2004) en el mapa?  

Conrad se hallará situado a partir de ese acto de “ir allá” en medio de procesos que, como 

señala David Harvey, “generan una revolución de tal magnitud en las cualidades objetivas del 

espacio y el tiempo que nos obligan a modificar, a veces de manera radical, nuestra 

representación del mundo” (1998: 267). 

En “Geography and Some Explorers” Conrad reflexionará acerca de su experiencia en el 

Congo: 

 

But there was no shadowy friend to stand by my side in the night of the enormous 

wilderness, no great haunting memory, but only the unholy recollection of a prosaic 

newspaper stunt and the distasteful knowledge of the vilest scramble for loot that ever 

disfigured the history of human conscience and geographical exploration. What an end to the 

idealized realities of a boy’s daydreams! (272)10 

 

Las noticias acerca del imperio que se publicaban en la prensa11 en las dos décadas 

anteriores a la Primera Guerra Mundial, especialmente informes de exploración o de los 

aspectos militares de la expansión imperial, consistían en una visión de los hechos idealizada, 

esterilizada y metafórica. Hechos bélicos de carácter rapaz, deshonroso y brutal eran 

presentados como si fuesen una extensión lógica de la caza mayor que constituía una actividad 

deportiva y de ocio en la frontera imperial: 

 

Media reports, often accompanied by images showing British or French explorers and 

soldiers locked in mortal combat with bloodthirsty “native” warriors, presented colonial 

violence in racialized terms as a morally and physically invigorating crusade, a necessary test 

for the nation’s youth. (Heffernan, 2009: 275) 

                                                                                                                                                        
“the days of heroic travel” (2010: 67) son inconmensurables con los espacios cerrados a los que 
Mackinder alude. Como muy acertadamente observa Cairo Carou (2010), los principios de Mackinder, 
al proclamar ciertas “verdades”, “científicas” y “objetivas” que han de servir al hombre de Estado para 
planificar su política exterior, legitiman y hacen inteligible una política exterior de dominación global 
llevada a cabo por la potencia hegemónica (328-329). 
10 Véase Heffernan, Michael (2009). Heffernan indaga la naturaleza y el rol de la cartografía en la 

prensa y sostiene que ésta promovía y desafiaba las nociones acerca del imperialismo tanto en 
Inglaterra como en Francia durante el periodo 1875 a 1925. Antes de 1890 los mapas en la prensa 
eran escasos y su número aumentó debido a la emergencia del “new journalism” que  vino a poner el 
acento en el material visual (264). Dos tipos de cartografía imperial predominaban en los mapas de la 
prensa. Una caracterizaba los amplios espacios abiertos de África y Asia como tierras de aventura, 
peligro y guerra, “a masculine playground for military adventurers and explorers struggling against 
challenging environments and hostile natives” (271). El otro tipo representaba el espacio imperial 
como zona de oportunidades económicas y potencial comercial (271). La cuestión, según la plantea 
Heffernan, es que si asumimos que la prensa sólo ejerce una influencia limitada en la opinión pública, 
entonces los mapas publicados en este medio deben ser considerados como material efímero, 
mientras que si aceptamos que la prensa de hecho forma y refleja la opinión pública, entonces 
debemos considerar los mapas en los periódicos como un componente visual importante en las 
representaciones que éstos realizan (298). 
11 Véase además Donovan, Stephen (2001). 
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Ante los saqueos, expoliaciones y crímenes de la “geografía triunfante” Conrad expresará su 

preferencia por la “geografía fabulosa”. Dice Conrad en “Geography and Some Explorers” 

acerca de los espacios en esta concepción geográfica: 

 

Yet, for solemn fooling of the scientific order, I prefer the kind that does not lay itself out 

to thrive on the fears and the cupidities of men. From that point of view Geography is the 

most blameless of sciences. Its fabulous phase never aimed at cheating simple mortals (who 

are a multitude) out of their peace of mind or their money. (2010: 4) 

 

El carácter ilustrativo y pictórico de la “geografía fabulosa” la ponía en pie de igualdad con 

algunos de esos periódicos modernos. Sin embargo, esta geografía no engañaba. Dice Conrad: 

 

Cartography was almost as pictorial then, as some modern newspapers. It crowded its 

maps with pictures of strange pageants, strange trees, strange beasts, drawn with amazing 

precision in the midst of theoretically conceived continents. (4) 

 

De aquellos europeos lanzados a la búsqueda de aventuras Conrad nos dice que les cabría 

asimismo el rótulo de individuos a la búsqueda del saqueo. Específicamente, al referirse a Abel 

Janzoon Tasman, navegante y explorador del Pacífico en el siglo XVII, Conrad subraya que 

había en él “a taint of an unscrupulous adventurer” (8). Más adelante, y a propósito de la 

comparación que hace de los viajes de los primeros exploradores con los del Capitán James 

Cook en el Endeavour y Resolution, Conrad sostiene que estos hombres “were prompted by an 

acquisitive spirit, the idea of lucre in some form, the desire of trade, or the desire of loot, 

disguised in more or less fine words (9).  

Hay una imagen en “Geography and Some Explorers” que se corresponde por su potencia  

con el “ir allá” profético de Conrad niño. Es esta una imagen ineludible que pone en juego el 

espacio, el mapa, la masticación y el hambre:  

 

My imagination could depict to itself there worthy, adventurous, and devoted men 

nibbling at the edges, attacking from north and south and east and west, conquering a bit of 

truth here and a bit of truth there, and sometimes swallowed up by the mystery their hearts 

were so persistently set on unveiling. (12) 
 

La desazón que producen las tensiones entre las isotopías del allá de la exploración y las 

líneas de fuga que las socavan se materializan en la intensidad que impone la imagen de “men 

nibbling at the edges”. Esta elección que a primera vista domestica y da lustre de civilidad al 

acto de apropiación patentiza rasgos semánticos que exceden la segunda acepción de “nibble” 

en el Webster’s New World Dictionary (1989): “to bite at with small, gentle bites” (914). En esta 

imagen con “worthy, adventurous, and devoted men nibbling at the edges”, Conrad compone 

la irracionalidad de hombres royendo el espacio o, en su defecto, royendo el mapa, o, para el 

caso, el horror que conlleva el acto de roer el espacio cual si fuera carne humana pegada a un 

hueso. En este ensayo, que debería dejar fuera el tropo caníbal en tanto el foco está en realizar 

un elogio de la exploración, Conrad realiza, no obstante, una composición en la que el espacio 

que existe fuera, en el mapa, es puesto en situación de mutua implicancia con el cuerpo.    

A modo de conclusión, “Geography and Some Explorers”, escrito con la atención puesta 

menos en el aspecto histórico que en lo pintoresco de la exploración geográfica, parece en un 
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principio subestimar los aspectos negativos de la empresa geográfica y de exploración en aras 

de realizar un efusivo elogio de “men great in their endeavour and in hard won successes of 

militant geography” (17). En este sentido, el ensayo se ofrecería entonces como un lamento 

nostálgico por la extinción del espíritu de la exploración heroica con el advenimiento de la 

modernidad y expresaría, como sugiere Felix Driver, “singular confidence in the nobility of the 

true explorer” (2001: 4). 

Asimismo, la distinción entre “geografía militante y “geografía triunfante” le serviría a 

Conrad como armazón para el ensayo y, fundamentalmente, para rescatar una tradición de 

exploración geográfica pretendidamente irreprochable. En esa tradición Conrad reclamará un 

lugar para sí a partir de la travesía que realizó a la isla Mauricio vía el estrecho de Torres en el 

Otago en 1888 (Knowles & Moore, 2000: 135). Sin embargo, las imágenes potentes y poderosas 

que figuran los actos autoimplicados de “ir allá” y “hombres royendo el espacio” trazan líneas 

de fuga en el blanco de los mapas y pintan la catástrofe al reponer el cuerpo en el espacio. En el 

tramado espacial que nos propone Joseph Conrad en “Geography and Some Explorers”, en el 

cual prevalecen más las zonas de indeterminación y de tensiones que de lealtades inalterables y 

propósitos impolutos, a medida que se urde la escritura la distinción entre “geografía militante” 

y “geografía triunfante” se  revela difícil de sostener y es efectivamente puesta en cuestión por 

la “triunfal calamidad” (Horkheimer  & Adorno, 1998: 59) de la imagen potente y situada de 

hombres royendo el espacio cual huesos de los nativos masacrados o de aquellos que 

perecieron afanándose por llenar los espacios en blanco.12 
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1. Introdução 

O galego, apesar das modificações no seu status nas últimas décadas, passa por um dos 

momentos mais críticos da sua história, fundamentalmente pela acelerada perda de falantes que 

se produziu no trânsito intersecular, como põe em relevo a comparação dos dados do mapa 

sociolinguístico de 1992 com os do mapa de 2004 (cf. González González, 2008; 2009). A 

situação inverteu-se de forma dramática, pois a posição quantitativa amplamente maioritária do 

galego virou minoritária nesse breve período temporal. E ainda num estudo da Real Academia 

Galega (RAG) se afirma que na década de 2003-2013 se perderam 280.000 galego-falantes 

habituais, o que equivaleria a quase 20% do total desse grupo só em 10 anos (Monteagudo et 

al., 2016: 251). Nesse mesmo ano 2013 e na população entre 5 e 65 anos, o espanhol seria a 

língua habitual de 55%, enquanto o galego o seria de 44% (Monteagudo et al., 2018: 16). 

Estamos, com certeza, perante a maior perda de falantes em tão curto período de tempo 

em todo o percurso histórico do idioma, que afeta, de modo especial, os dois âmbitos mais 

sensíveis para o futuro de qualquer língua, o do mundo urbano e o da gente nova, onde o 

galego se está a converter em residual, após a rutura da transmissão intergeracional, situada 

atualmente “a niveis de Cataluña Norte, un territorio onde o catalán non é lingua oficial” 

(Monteagudo et al., 2018: 20). Além do mais, o processo de erosão interna do idioma na 

oralidade – a castelhanização – continuou a avançar nas últimas décadas e esta é mais outra via 

para a extinção linguística, que caminha em paralelo com a anterior e que também deverá ser 

detida se se quiser evitar a dissolução no espanhol (cf. Sánchez Rei, 2014). 

Ao dito deve acrecentar-se a existência de um endémico conflito normativo na Galiza, 

focalizado em redor de duas conceções diferentes do idioma: como língua autónoma ou como 

mais uma modalidade do galego-português. O verdadeiro agente planificador do corpus da 

primeira foi o Instituto da Lingua Galega (ILG) desde a sua criação em 1971, data em que 

arrebata a auctoritas na matéria à RAG para impor o critério da língua falada como único 

modelo objeto de codificação (cf. Freixeiro Mato, 2018). Planifica-se, pois, o corpus de uma fala 

popular fortemente interferida pelo espanhol e com a ortografia deste como modelo 

subjacente; e num princípio prescinde-se tanto da tradição histórico-literária, como da 

aproximação ao português como referência ou horizonte. A conceção do galego como 

variedade do português está representada pelo movimento reintegracionista, que postula uma 

língua standard mais ou menos coincidente com o idioma luso (Peres Gonçalves, 2014). 

A finais do período novecentista, o pessoal investigador do ILG adotará a teoria das 

línguas Abstand e Ausbau proposta por Heinz Kloss e Žarko Muljačić “para compatibilizar a 

teórica unidade linguística galego-portuguesa com uma prática de elaboração diferencial face ao 

português e de demarcação dum mercado linguístico estritamente galego”, segundo afirma 

Samartim (Torres Feijó; Samartim, 2018: 164). Como no presente trabalho se pretende analisar 

a hipótese do binormativismo como uma solução de futuro para o galego, parece conveniente 

revisitarmos os dois intestigadores citados, com a vista posta na viabilidade e conveniência de 

uma solução à norueguesa para a língua galega. 

 

2. O processo de elaboração da língua galega 

O galego contemporâneo seguiu um processo de elaboração autónoma desde a sua 

renascença literária no século XIX até à atualidade. Para Kloss (1967: 30), se o português 

tivesse sido adotado como principal meio de expressão literária por todas as pessoas galego-

falantes, ninguém postularia hoje que o conjunto de dialetos galegos constitui uma unidade 

linguística independente. Isto parece querer dizer que, se os restauradores do galego literário, 
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no século XIX, e os seus continuadores até hoje utilizassem o código português como a sua 

língua literária, tal como propôs Lapa (1979), agora não se discutiria a unidade linguística 

galego-portuguesa. Por conseguinte, seria a elaboração de uma língua literária própria desde o 

renascimento oitocentista a que provocou que o galego seja hoje uma língua diferente do 

português. 

Pela existência de um galego elaborado, não o inclui Kloss (1967: 31) nessa “polycentric 

standard language”, que é para ele o português de Portugal e do Brasil. Portanto, se se 

modificasse o standard escrito, também se poderia alterar a correlação entre as variedades 

linguísticas, pois a relação entre uma língua com standard policêntrico e uma por distância “is 

not a static but a dynamic one” (Kloss, 1967: 33). Isto quer dizer que, ao ser a relação 

reversível, se o galego adotasse hoje o português como norma da escrita ou aproximasse muito 

a sua norma da deste, ambos passariam a ser vistos como duas formas de uma única língua. 

Em resumo, a proposta de Kloss não só não dá a separação do galego e do português em duas 

línguas Ausbau por definitiva, como mesmo deixa aberta a possibilidade de voltarem a ser uma 

única. 

Porém, é na redifinição da proposta de Kloss levada a cabo por Muljačić em que 

fundamentalmente se apoiam os planificadores do corpus do galego. Se Santamarina (1995: 73) 

diz que Kloss “considera o galego unha lingua (aínda que só ‘ausbau’)” e Muljačić o julga como 

“un elemento dunha lingua por distancia (o galego-portugués) polielaborada (galego + 

portugués)”, Fernández Salgado e Monteagudo Romero (1993: 202-203) sustêm que para 

Muljačić, o galego seria um típico exemplo de língua Ausbau que não é uma língua Abstand 

por si próprio, mas que faria parte de uma língua Abstand ampla, o galego-português 

desenvolvido na Idade Média. Destarte, português e galego seriam duas línguas Ausbau 

diferentes “that were developed independently at different historical times from the abstand 

language Galician-Portuguese”. Certamente, Muljačić afirmava: “Si plus d’un dialecte d’une LD 

[língua por distância] a été élaboré avec succès, je parle des langues bi- ou polyélaborées, cfr. le 

galaïcoportugais > le portugais + le galicien” (Muljačić, 1986: 57; grifo no original). 

Como dizem Fernández e Monteagudo (1995: 104), nem o fator de elaboração nem o de 

distância são para Muljačić caraterísticas intrínsecas das variedades linguísticas, pois podem 

perder-se ou adquirir-se através de dois processos sócio-linguísticos principais: a degradação de 

uma língua por distância e por elaboração a dialeto, de acordo com o esquema LD+LE>D, e a 

promoção de um dialeto (D) à categoria de língua por distância (LD) e língua por elaboração 

(LE), sob a fórmula D>LD+LE, a aparecerem como passos intermediários as categorias de 

langues par distanciation apparemment dialectalisées (LDAD) e de langues élaborées apparemment linguifiées 

(LEAL). Se mais de um dialeto de uma LD foi elaborado com sucesso, é quando Muljačić 

(1986: 57) fala de línguas bielaboradas, como o português (por sua vez bicéntrico PE e PB) e o 

galego, ou polielaboradas. Fernández e Monteagudo (1995: 105-107) consideram esses 

processos de degradação e promoção diretamente aplicáveis à situação do galego: o galego-

português foi, nos séculos XIII-XV, uma LDLE, logo o galego sofreu um processo de 

degradação nos séculos XVI-XVIII até se converter numa LDAD (julgado como variedade 

baixa do castelhano) e, desde o período oitocentista, seguiu um processo de promoção que o 

levaria à situação atual de uma LEAL. Estamos a falar, é claro, de um processo de elaboração 

do galego como língua autónoma, à margem do português. 

Mas existe outra proposta de elaboração da língua na Galiza, a reintegracionista, que vem 

defendendo e praticando um standard alternativo favorecedor da substancial unidade 

linguística galego-portuguesa (cf. Herrero Valeiro, 2011; Vaqueiro; Xamardo, 2017; Torres 
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Feijó; Samartim, 2018). É desde esse âmbito reintegracionista que Díaz Fouces (1995) examina 

os processos de elaboração linguística a partir do conceito de Ausbausprachen de Kloss. Aquele 

julga de utilidade ampliar o conceito de ‘elaboração’ para as atividades que não têm como meta 

individualizarem um código, mas reincorporarem-no no diassistema a que pertence. Distingue, 

assim, Díaz Fouces (1995: 13-15) entre ‘elaboração evolutiva’ (Ausbau), derivada do marco 

teórico de Kloss e tendente à promoção de variedades linguísticas ao status de línguas novas, e 

‘elaboração involutiva’ (Abbau), que opera em sentido inverso, seguindo um processo de 

regressão conducente a devolver línguas ao status de dialetos e que apresenta dois subtipos: (i) 

‘elaboração reversiva’, que implica voltar uma variedade elaborada ou com traços de elaboração 

ao nível (co)dialetal dentro do diassistema originário, e (ii) ‘elaboração heterónoma’, que 

“implica voltar umha língua que possuía um componente elaboracional ao nível dialectal dentro 

de um diassistema distinto do originário” (Díaz Fouces, 1995: 14; grifo no original). No primeiro 

caso, a variedade elaborada fica coberta por um teto homogenético, enquanto no segundo, fica 

subordinada a um teto heterogenético. No caso do galego, as propostas codificadoras 

reintegracionistas “testemunham a vontade de acolher-se ao teito homogenético português 

para questionar o teito heterogenético espanhol”. Diferenciava ainda o autor entre entidades que 

aderiam aos acordos ortográficos da lusofonia e a “mais matizada” da Associaçom Galega da 

Língua (AGAL), que tentava converter o galego num standard alternativo dentro do sistema 

lusófono policêntrico. Neste mesmo sentido, Sánchez Vidal (2010: 333) distingue três modelos 

normativos vigorantes: um de orientação autonomista, outro de orientação reintegracionista 

(AGAL) e um terceiro de orientação lusofonófila, em que o galego viria a ser um dialeto do 

português e este uma língua standard monocéntrica. 

Por outro lado, Haarmann (1986: 37-82) estuda o rol da língua nos processos de fusão e 

fisão étnica e acha que a comunidade galego(-portuguesa) medieval se dividiu posteriormente 

em duas, a galega e a portuguesa, num processo de fisão que produz uma nova identidade de 

um grupo segregado sem a comunidade antiga perder a sua identidade étnica. É, para este 

autor, a comunidade portuguesa a que se segrega, seguindo um processo de diferenciação da 

galega, enquanto esta, de acordo com Fernández e Monteagudo (1995: 106-107), inicia uma 

nova fase de assimilação ou integração com a comunidade “española/castelá”, denominada 

‘conglomeração’, que consiste numa “partial fusion of features in one ethnic identity (B) with 

those of another ethnic identity (A)” (Haarmann, 1986: 45). As alternativas que se apresentam 

são duas: a terminação do processo de assinilação, que implicaria a dissolução da identidade 

galega e o desaparecimento do galego, ou a culminação do processo de reconstrução da 

identidade e da língua galega; para esta última alternativa formulam-se, por sua vez, duas 

opções: “a continuación do cultivo autónomo da lingua galega, vencellado á creación dunha 

identidade galega” ou a recondução do processo “cara á converxencia co portugués” 

(Fernández; Monteagudo, 1995: 107), embora estes autores apostem na primeira opção. 

O que se pretende dilucidar aqui é se ainda se torna viável prosseguir com o processo de 

elaboração autónoma do galego nas atuais circunstâncias, se vira mais conveniente a opção 

convergente com o português, ou mesmo se é possível, oportuno e eficaz combinar as duas. 

Neste caso, chegaríamos a uma situação de binormativismo. 

 

3. O binormativismo na Noruega como possível modelo 

Na Galiza atual, já convivem, de facto, duas normas quando menos para uma mesma 

língua: a que é produto de um processo de elaboração próprio, chamada autonomista ou 

isolacionista, e outra que tem como modelo o standard português, conhecida como 
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reintegracionista ou lusista. Enquanto a primeira possui reconhecimento e apoio institucional, a 

segunda carece deles. A questão posta em foco à altura de finais da segunda década do século 

XXI, nomeadamente pela AGAL (cf. Gamalho, 2016; 2018; Maragoto, 2018; Figueiroa, 2018), é 

se esta última norma também deve gozar do status de oficialidade, a se converter assim o 

galego em mais um exemplo de uma língua com duas normas legalmente aceitadas, qual 

acontece com o luxemburguês ou com o norueguês. Neste caso estaríamos a falar de 

‘binormativismo’, que Maragoto (2018) define como “a coexistência, em paridade legal, de 

dous modelos gráficos para representar umha mesma língua: um modelo mais local e outro 

compartilhado com o estado vizinho”. A condição, portanto, para se dar uma situação de 

binormativismo, é o reconhecimento legal das duas normas, que não se reduzem só à grafia. 

O binormativismo existente na Noruega permite a convivência legal da variante ‘nynorsk’ 

ou norueguês tradicional e ‘bokmål’ ou norueguês próximo do dinamarquês, ambas com 

reconhecimento oficial e de aprendizagem obrigatória no ensino, apesar de a primeira só ser 

escolhida por 13% dos centros escolares como prioritária e por 7.5% da população norueguesa 

como a sua norma escrita (Gamalho, 2016). Haugen (1983: 283) apontava, com anterioridade, 

que todas as crianças norueguesas devem aprender a ler nas duas modalidades linguísticas e, 

também, a escrever para entrar na universidade, embora só 16.4% do alunado tivesse o nynorsk 

como a sua principal língua escrita e estivesse concentrado nas escolas rurais do oeste e do 

centro do país. É esse reconhecimento oficial o que permite afirmar que na Noruega existe 

binormativismo e na Galiza, por enquanto, ainda não. 

Bartsch (2003: 36-38) cita o norueguês como exemplo daqueles casos em que os standards 

propostos pelos planificadores linguísticos não triunfaram. O bokmål, como standard baseado 

no dinamarquês e variedade da maioria das classes média e alta e da literatura da maior parte da 

gente culta, possui a vantagem de ser falado por um grupo de prestígio e de ter uma tradição 

escrita, mas apresenta as desvantagens de estar muito ligado à língua de uma potência 

estrangeira que, no passado, tinha oprimido ou dominado o país e de, num determinado 

momento, ser associado aos grupos de elite. Seria por isso que se desenhou o nynorsk, uma 

“variedade de laboratorio”; e, apesar de ter certo prestígio por ser considerado a língua escrita 

do povo, a sua implementação não teve sucesso fora das zonas rurais, por carecer do apoio dos 

grupos instruídos e por não ter uma tradição literária importante. As pessoas que defendiam o 

nynorsk também dominavam o bokmål, de modo que este foi a norma mais forte: e ainda 

aponta Bartsch (2003: 38) que “as diferenzas ideolóxicas e as cuestións sociopolíticas foron en 

parte dirimidas no campo da batalla da lingua”. Nesta descrição não torna difícil acharmos 

paralelismos com a Galiza: o galego como língua rural, própria e de solidariedade com as 

classes populares, e o espanhol como língua urbana, alheia e das elites sociais; ao tempo que se 

identifica o galego com a língua do povo, também se julga o galego normativo como uma 

língua de laboratório; e, como o bokmål, também o espanhol é a língua mais forte e dominante; 

a questão linguística converteu-se igualmente na Galiza em campo de confrontação política. 

Para Kloss (1967: 33), a relação entre uma língua Ausbau e uma língua standard 

policêntrica é dinâmica, a se observar em alguns países uma tendência ao achegamento, como 

acha que é o caso da Noruega, onde no trânsito do século XIX ao XX maioritariamente se 

julgava o riksmål e o landsmål serem duas línguas diferentes; após esforços sistemáticos 

posteriores de aproximação entre ambos, alguns expertos afirmam que deveriam ser 

considerados como duas formas de uma língua, isto é, como uma língua standard policêntrica. 

Mas ainda na parte final da anterior centúria, Haugen (1983: 283) afirmava serem o nynorsk e o 

bokmål linguisticamente similares, mas duas línguas distintas, no sentido klossiano de língua 



XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO 
 

40 
 

Ausbau. De todos os modos, desde a reforma ortográfica de 1917, as duas modalidades 

linguísticas norueguesas foram consideradas oficialmente como duas formas de uma mesma 

língua, segundo afirma Hanto (2016: 138) “to the extent that this and the following spelling 

reforms were passed in order to melt the two languages together”, ainda que, a partir de 1980, 

esta política foi vista como um fracasso e, por consequência, paulatinamente reconduzida até à 

sua definitiva eliminação em 2001. Compara este autor (Hanto, 2016: 144-147) o caso do 

galego com o do norueguês e assinala o dilema em que se acha o primeiro: seguir a via 

‘independentista’, para sustentar uma identidade galega moderna diferenciada do português, 

com o perigo de aproximação e dependência do espanhol, ou se aproximar mais do português, 

na procura de uma via ‘reintegracionista’, que socavaria o sentido de identidade linguística e 

nacional diferenciada. Contudo, salienta que ainda ninguém descreveu o galego como uma 

‘forma linguística’, como acontece na Noruega, onde, nos últimos 150 anos, as duas variedades 

linguísticas foram denominadas tanto línguas (‘språk’, ‘mål’), como formas linguísticas 

(‘språkform’, ‘målform’), favorecida esta denominação pela política de unificação do norueguês 

(‘samnorsk’), desde os primórdios do período novecentista. Apesar do fracasso desta política, 

na atualidade, o conceito de ‘forma lingüística’ mantém-se na Noruega e isso implica que “there 

is only one language, even if bokmål and nynorsk have separate literatures, (partly) separate 

theatre(s), separate legal languages, separate church languages and so forth” (Hanto, 2016: 146). 

As principais línguas germánicas escandinavas – sueco, norueguês e dinamarquês – são, 

para Haugen (1987: 79), línguas Ausbau, segundo a proposta de Kloss e, portanto, mais ou 

menos intercomprensíveis. Julga igualmente que o standard norueguês dominante, “Bokmål-

Norwegian”, nasceu como uma versão norueguesa do dinamarquês escrito e ensinado nas 

escolas da Noruega durante quatro séculos, a se converter num padrão urbano e na língua mais 

escandinava dos idiomas nórdicos; no fundo, o que sugere é converter o bokmål no standard 

convergente para as três grandes línguas nórdicas como garantia de sobrevivência da(s) 

língua(s) e cultura escandinavas (Haugen, 1987: 81). A sua afirmação de na Noruega existirem 

duas línguas escritas em competência, uma considerada a mais civilizada e a outra a mais 

norueguesa (Haugen, 1993: 109), tem também alguma relação com a Galiza, onde a norma 

autónoma cumpre a função de identidade, enquanto a reintegracionista garantiria melhor o 

futuro do idioma; pode tê-la igualmente quando afirma que as duas línguas norueguesas “are 

not really distinct languages, but might rather be called stylistic norms” (Haugen, 1993: 116). 

De acordo com o modelo de Muljačić (1986: 57), tanto o norueguês como o galego 

poderiam ser considerados como duas línguas bielaboradas que, ao longo da anterior centúria, 

tentaram uma via de elaboração involutiva de caráter reversivo (Díaz Fouces, 1995: 15). Na 

Noruega, como explica Haugen (1983: 284-286), desde a sua liberação em 1905 até à ocupação 

nazi em 1940, a planificação linguística teve como um dos seus principais objetivos fusionar as 

duas variedades linguísticas mediante a seleção de formas comuns. Depois da guerra, criou-se, 

em 1951, uma comissão linguística com o propósito de as unificar numa norma comum; em 

1971, abandona-se a política de fusão em prol de outra de elaboração dual (Haugen, 1983: 285). 

Enquanto na Noruega se pactua uma solução binormativista, na Galiza inicia-se, nesse mesmo 

ano, (cf. Freixeiro Mato, 2017; 2018; Sánchez Vidal, 2010: 205-264) um processo similar pela 

via da confrontação, com tentativas intermediárias de consenso na procura de uma norma 

unificadora que conseguiu resultados positivos no alvor do século XXI (Real Academia Galega; 

Instituto da Lingua Galega, 2003), mas que não pôs fim a uma polémica subjacente desde o 

século XIX, quando menos, entre um modelo de galego-português e outro de galego 

independente. 
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 Uma questão interessante, dada a similitude com a situação norueguesa, seria dilucidarmos 

quais são o nynorsk e o bokmål galegos. Para Hanto (2016: 133), fica claro que o bokmål seria 

o espanhol e o nynorsk seria o galego, línguas A e B respetivamente, e em ambos os casos 

muito próximas entre si, embora a distância entre espanhol e galego seja talvez algo maior na 

sua opinião. A situação linguística da Galiza está marcada, com certeza, pela presença 

dominante do espanhol, de modo que seriam três modalidades linguísticas a termos em conta – 

espanhol, galego e português – e não duas como no país nórdico. Do ponto de vista linguístico, 

o castelhano historicamente desempenhou na Galiza o papel do dinamarquês na Noruega, 

como língua de um poder político forâneo que se vai impor à língua própria e que vai interferir 

as suas estruturas internas; o galego standard atual, construído nos dois séculos precedentes 

com o espanhol como modelo subjacente, teria alguma relação com o bokmål (dinamarquês 

norueguesizado vs. galego castelhanizado), enquanto um galego reintegrado ou galego-

português linguisticamente seria mais parecido com o caso do nynorsk ou norueguês baseado 

na língua tradicional e popular norueguesa. No entanto, se focarmos a questão do ponto de 

vista sociolinguístico, o dinamarquês desempenhou, historicamente, e o bokmål desempenha, a 

partir dos primórdios do século XX, na Noruega, o papel do espanhol na Galiza, como línguas 

de prestígio usadas pelas classes dominantes e pela população urbana; sociolinguisticamente, o 

papel do nynorsk, como variedade sem prestígio falada principalmente pelas classes populares 

do mundo rural, além de por minorias urbanas militantes, desempenha-o o galego, sem 

importar muito neste caso se se trata de galego popular, standard ou galego reintegrado, 

embora se possam estabelecer matizes. Outra questão é que, como opção de futuro na procura 

de garantir a sobrevivência do galego, se conseguisse – tarefa bem difícil – posicionar o 

português como língua teto do galego, a deslocar o espanhol desse rol, em cujo caso o 

português desempenharia o papel do dinamarquês, como propõe Gamalho (2016). 

 

4. Vantagens e alguns inconvenientes do binormativismo na Galiza 

Haugen propunha a aproximação entre os standards escandinavos, para tentar salvar a sua 

diversidade linguística e cultural; e mesmo se chegou a criar em 1978 o ‘Nordic Language 

Secretariat’, cuja função seria trabalhar para proteger e fortalecer a solidariedade nórdica e 

promover a inteligibilidade entre as suas línguas (Haugen, 1987: 78-79). Contudo, permanece 

uma situação de polinormativismo na Escandinávia e de binormativismo na Noruega. Na 

Galiza, aliás, conseguiu-se uma norma autonomista unificada em 2003, mas persiste a proposta 

reintegracionista. Se esta atingisse também o reconhecimento oficial, teríamos assim no galego 

uma norma oficial maioritária, a atualmente vigorante, e a vantagem de uma segunda norma 

que faria a população escolar – e, a mais longo prazo, toda a sociedade galega – plenamente 

competente numa das línguas oficiais da Comunidade Europea e numa das mais faladas no 

mundo. 

Ao mesmo tempo, o domínio desses dois códigos possibilitaria o fortalecimento do galego 

face ao espanhol, ao fazer mais visíveis as interferências deste nas estruturas internas do 

primeiro, de modo que também podia permitir a redução e a gradual reversão do processo de 

hibridação com o castelhano. Por esta via da convergência poder-se-ia atingir esse galego de 

qualidade capaz de evitar a sua paulatina dissolução no espanhol e talvez também se pudesse 

alcançar, num futuro mais longínquo, um galego unificado e melhor reintegrado no seu próprio 

sistema, essa espécie de samnorsk que na Noruega também tentaram construir e que ainda não 

conseguiram. 
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Neste sentido, é conhecida a posição do movimento reintegracionista, seja o chamado de 

‘máximos’ como o de ‘mínimos’ (Herrero Valeiro, 2011: 121-129). Mas também é preciso ter 

em conta que outras pessoas não adscritas à corrente reintegracionista e que habitualmente 

utilizam a norma autónoma do galego, também costumam manifestar a sua opção por um 

galego achegado ao português como única via de futuro. É o caso, por exemplo, do artista e 

empresário Isaac Díaz Pardo (cf. Alonso Estraviz, 2008) ou da escritora María Xosé Queizán 

(2018: 312-313 etc.), mas também de dois intelectuais galegos que passaram boa parte da sua 

vida profissional na Inglaterra e que observam a situação do galego com certa distância, como 

Pérez-Barreiro (1990) ou I. M. Roca (1997). Para o primeiro, o português é a terra prometida 

do galego e acha que a possibilidade de reintegração é não só “the only legitimate solution” 

como também “the only one possible” (Pérez-Barreiro, 1990: 209); as suas sugestões têm 

muito a ver com uma perspetiva binormativista, pois tratar-se-ia basicamente de fazer presente 

o português na Galiza. A proposta do segundo é acrescentar o português ao repertório 

linguístico das pessoas galegas e afirma que, para não renunciar ao galego, é necessário afastá-lo 

do castelhano e virá-lo para o português, “at present a sine qua condition for its survival” 

(Roca, 1997: 485). Apesar do escasso eco que na Galiza tiveram as opiniões destes dois 

intelectuais afastados da ‘guerra de grafias’ (Herrero Valeiro, 2011) vivida internamente nos 

anos 80 e 90 da anterior centúria, são merecedores de ponderação precisamente por essa 

distância a respeito das implicações ambientais. E ambos propugnam fazer visível e 

reconhecível o português na Galiza, o que se parece bastante ao binormativismo de que 

estamos a falar. 

Certo é que qualquer tentativa de modificar a situação atual na Galiza, se não gera um 

amplo consenso social, torna suscetível de ressuscitar lembranças de guerras intestinas que a 

maioria deseja esquecer. A frágil situação atual da língua galega não resistiria o desprestígio de 

uma nova confrontação normativa, de modo que o binormativismo só seria possível como 

solução de consenso. E neste sentido já se deu um passo importante com o pronunciamento da 

principal entidade reintegracionista – a AGAL – em prol dessa via binormativista a finais de 

2018, onde se reconhece a legitimidade e a utilidade tanto da norma reintegracionista que ela 

promove, quanto da autonomista que anteriormente tinha desqualificado. O presidente desta 

entidade já tinha sublinhado, previamente, algumas vantagens do binormativismo (Maragoto, 

2018): (i) permite converter uma das fraquezas históricas do galego, a persistência de duas 

correntes normativizadoras confrontadas, em fortaleza ao somar as vantagens de cada uma; (ii) 

torna-se fácil de implementar, pois só haveria que estender o conhecimento da norma do 

galego oficial à do português, para o que a lei Paz-Andrade, aprovada por unanimidade no 

Parlamento galego em 2014, vira uma ferramenta útil; (iii) é uma proposta ganhadora para o 

galego, que teria duas normas que se reforçariam mutuamente e que o estabilizariam face à 

pressão do espanhol. 

Díaz Fouces (1995: 15), por seu turno, incide nos prós e contras de ambas as propostas. A 

autónoma tem a vantagem de se associar a valores positivos como progressão ou 

especificidade, pois implica o passo de variedade a língua por elaboração. A proposta 

reintegracionista apresenta a dificuldade de justificar a cobertura de uma língua emancipada por 

um novo teto, embora este seja homogenético. A vantagem a que se pode apelar para justificar 

o novo teto desejado será a de ter um referente externo poderoso capaz de ampliar o mercado 

linguístico. Como afirma o mesmo autor (Díaz Fouces, 1995: 16-17), as propostas 

reintegracionistas testemunham a vontade de se acolherem ao teto homogenético português 

para questionarem o teto heterogenético espanhol, enquanto as propostas isolacionistas 
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prescindem da dependência do teto homogenético português, mas também da cobertura que 

oferece, deixando o galego exposto à pressão do espanhol e, portanto, imerso, de facto, numa 

elaboração heterónoma que põe em causa a viabilidade da língua. De qualquer modo, a 

desvantagem que apresenta a via reintegracionista, quanto à perda de adesão afetiva e valor 

identitário, ver-se-ia minorizada ou inclusive anulada pelo binormativismo, que conjugaria os 

valores pragmáticos do reintegracionismo com os simbólico-afetivos do autonomismo. 

Gamalho (2018) aponta a que o reconhecimento de duas normas para o galego situaria 

esta língua numa posição vanguardista que marcaria o futuro por que caminharão os idiomas 

no futuro. Haverá, segundo ele, poucas línguas com muitos falantes cada uma, de modo que o 

“uso de duas ou mais normas vai ser habitual na maioria das grandes línguas, a medida que se 

afaste a escrita da fala”. Portanto, se a língua galega optar pelo binormativismo, de modo 

oficial, nos anos vindoiros, “será percebida como uma língua inovadora, que marca tendência”. 

O galego já tem hoje, para este autor, uma norma ‘nacional’, oficialmente reconhecida, e outra 

norma ‘internacional’, pendente de reconhecimento. Esta é a norma histórica que arrinca do 

galego(-português) medieval e que se perpetua no (galego-)português atual; está feita com 

material “da velha casa comum” e vem brindada ao galego “numa salva de prata” (Lapa, 1979: 

64); não parece prático rejeitar um presente tão prezado, ainda que se lhe desse um uso menor. 

Os seus benefícios podem ser grandes e praticamente sem custo nenhum. Só haveria que lhe 

procurar um espaço na vida galega. 

Também pode contar como um obstáculo para o sucesso de uma alternativa 

binormativista o reduzido mercado linguístico existente na Galiza, como aponta Herrero 

Valeiro (2011: 249), onde o galego compete com o espanhol em clara desvantagem. Não 

deixaria de ser também um inconveniente a solução binormativista, no contexto das línguas 

romances em que o galego está inserido, pelo que pressupõe de excecionalidade ou anomalia. 

Mas essa possível fraqueza pode trocar-se em fortaleza ao resolver um conflito que parecia 

irredutível mediante a colaboração de duas posturas normativas na procura do melhor de 

ambas (Maragoto, 2018). Aliás, se ainda há debate sobre qual das tendências, autonomista ou 

reintegracionista, tem mais capacidade para a atração de castelhanófonos (Outeiro, 1995: 75), o 

binormativismo acabaria com ele pela via da soma que pode multiplicar. 

 

5. Conclusões 

Partíamos, neste trabalho, da situação de catástrofe demolinguística em que se acha o 

galego, à altura de finais da segunda década do século XXI, e das ainda mais negativas 

perspetivas de futuro que se divisam para ele. É neste contexto onde há que inserir a proposta 

do binormativismo. Tratar-se-ia de reagrupar as forças sobreviventes ao naufrágio 

demoscópico do galego e de procurar as vias que consigam reanimá-lo e revitalizá-lo, mesmo 

assumindo o risco de fracassarem. Tendo em conta que, desde os primórdios da era 

contemporânea, já se foram decantando duas posturas sempre confrontadas, uma tendente à 

ligação com o português e outra à separação dele, e ambas persistem na atualidade, falta por 

ensaiar os efeitos que pode produzir a soma em positivo das duas, talvez como último recurso, 

uma vez que a longa confrontação e o domínio da posição autonomista fracassaram no 

objetivo da revitalização do idioma. Tratar-se-ia, enfim, de assumir a realidade de que o galego 

caminha para a extinção e de que é preciso reagir com propostas novas e arriscadas. O 

binormativismo é uma delas e tem sólido fundamento na relação histórica entre galego e 

português. 
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Após todo o dito, eis algumas linhas conclusivas: (i) galego e português podem ser 

considerados línguas diferentes ou variedades de uma mesma língua, de acordo com o ponto 

de vista que se adotar; (ii) a proposta reintegracionista achega ao galego projeção internacional, 

estabilidade e prestígio, mas resta-lhe valor identitário; (iii) a proposta autonomista opera às 

avessas, achegando identidade e restando valor de mercado linguístico; (iv) o binormativismo 

permite aproveitar as vantagens de ambas, com pequenos custos; e (v) a aplicação de uma 

política binormativista deveria partir da vigorante lei Paz-Andrade e estar baseada num amplo 

consenso político, social e académico. 
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Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros,  

la primera impresión fue de extravagante felicidad. 

(Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel, 1941) 

     

O estudo da historiografia portuguesa dos séculos XVI e XVII, apesar de alguns 

importantes contributos, tem ainda diversas lacunas. A tendência tem sido a de reproduzir e 

comentar os textos fornecidos pelas edições existentes, maioritariamente antiquadas e 

frequentemente cheias de erros, e ignorar  (ou utilizar de forma esporádica) o vasto conjunto 

de textos que permanecem inéditos. Este facto cria uma imagem limitada e condicionada do 

campo historiográfico da época e tem consequências a diversos níveis. Do ponto de vista das 

disciplinas históricas, obstaculiza uma visão abrangente tanto dos factos, como dos discursos 

que se formaram sobre eles; do ponto de vista da crítica textual, omite um conjunto de dados 

indispensáveis para o aperfeiçoamento do trabalho editorial; do ponto de vista linguístico, 

conduz à exclusão de fontes importantes para o estudo de um período que é frequentemente 

negligenciado pelos historiadores do português. 

Neste trabalho, analisaremos o estado atual do campo editorial1 de uma tradição específica, 

a da historiografia sobre a figura e o reinado de D. Sebastião produzida, em português, por 

contemporâneos deste rei. Definiremos critérios para a constituição deste corpus e indicaremos 

quais os textos que foram editados, e como, e quais os que permanecem inéditos, 

apresentando, por fim, um projeto que visa colmatar as lacunas observadas e eventualmente 

aumentar o número de textos identificados. 

 

1. O corpus 

Comecemos pela definição do objeto, ou seja, a historiografia sobre a figura e o reinado de 

D. Sebastião produzida por contemporâneos do rei. Por “contemporâneos do rei”, 

entendemos indivíduos que atingiram a idade adulta antes do termo deste reinado (1578). Uma 

vez que nem sempre é possível termos certezas quanto à autoria dos textos ou à biografia dos 

respetivos autores, adotamos o critério de considerarmos potencialmente pertinentes todos os 

textos e manuscritos datados, ou datáveis, até ca. 1650, bem como aqueles que tenham sido 

atribuídos a autores desta cronologia, mesmo que deles restem apenas testemunhos posteriores. 

Mais complexa é a questão do tipo de textos considerados. Por “texto historiográfico”, 

entendemos relatos em prosa cujo pacto de leitura/programa subjacente é o de transmitirem 

enunciados verídicos. São textos que se apresentavam e eram percecionados (pelo menos por 

boa parte dos recetores) como relatos verdadeiros de ações verdadeiras. Esta definição abrange, 

contudo, um conjunto muito vasto de textos, de extensão, características e propósitos variados. 

Parece-nos, por isso, necessário introduzir algumas clarificações e restrições.  

Por razões pragmáticas, focar-nos-emos apenas em textos autónomos, excluindo relatos 

do reinado de D. Sebastião que fazem parte de textos mais vastos como sucede com os 

sumários de crónicas2. Decidimos também, por razões operacionais, dividir o corpus textual, 

assim delimitado, em diferentes categorias. Não havendo, à época, um sistema de géneros de 

tipo normativo aplicável à historiografia (como existia, por exemplo, com a poesia ou o teatro), 

                                                            
1 Usamos esta expressão com o sentido de “conjunto de edições existentes de um grupo de textos 
relacionados entre si”. 

2 Por exemplo, o Sumário dos Reis de Portugal escrito por António Soares de Albergaria, de que 
subsiste pelo menos uma cópia, no COD. A.T. / L. 101 da Biblioteca Nacional de Portugal. 
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e sendo, por isso, grande a variação de títulos, esta divisão apoia-se em critérios internos e a 

escolha das designações adotadas é de nossa responsabilidade. 

Consideramos como critérios internos mais relevantes a existência ou não de múltiplos 

episódios e a forma de os relacionar, bem como a presença textual de um destinatário concreto. 

Com base neles, propomos a seguinte classificação tipológica: 

 

● Crónicas: narração extensa, e por isso subdividida em unidades de sentido designadas 

“capítulos”, de uma série de episódios interrelacionados (e não de um evento só), dentro de um 

recorte temporal ou temático (por exemplo, a vida de uma personagem ou um reinado), e sem 

um destinatário concreto. Mais do que simplesmente contados, os eventos são enquadrados, 

por exemplo, através de analepses que explicam os seus antecedentes. 

 

● Relações: relato menos extenso do que as crónicas e dirigido a um destinatário 

concreto (individual ou grupo de pessoas). No nosso corpus, é comum as relações serem cartas 

que no decurso da transmissão manuscrita perderam o carácter formulaico3. Ao contrário do 

que sucede com as crónicas, não são fornecidos antecedentes para os eventos narrados. 

 

● Memórias: distinguem-se das crónicas pelo facto de o autor ser também sujeito da 

enunciação; distinguem-se das relações por não terem um destinatário concreto. Podem ser 

mais ou menos extensas e podem ter carácter autobiográfico.  

 

● Anedotas: narrações breves, com traços cómicos ou exemplares, que se ocupam 

exclusivamente de uma ação. 

 

Excluiremos da nossa análise a última destas quatro categorias. As anedotas existem, com 

efeito, em enorme quantidade e, pela sua brevidade, aparecem nos mais diversos meios (escritas 

ou copiadas em miscelâneas, em impressos, nas margens ou nas folhas finais de crónicas etc.). 

Não é possível pretender-se, alguma vez, abarcar todas elas. Algumas já foram sendo, de resto, 

editadas, ao sabor de diferentes interesses e gostos4. 

 

2. Os relatos sobre D. Sebastião: estado da questão 

2.1. Visões de conjunto 

O estudo dos textos historiográficos dos séculos XVI e XVII dedicados ao reinado de D. 

Sebastião tem sido feito de forma parcelar, intermitente e fragmentária. Mais do que objeto 

específico de análise sob o ponto de vista literário, filológico ou linguístico, estes textos têm 

sido encarados, quase exclusivamente,  como materiais para o estudo de outras temáticas ‒ a 

partir do já clássico D. Sebastião 1554-1578 de Queirós Veloso (1935). Consequentemente, 

                                                            
3 Uma notável exceção é a Carta a um abade da Beira, de que existem muitas cópias e que foi já 
editada (por exemplo, em Ribeiro, 1960, que dá a conhecer duas versões distintas deste texto). 
Facilmente classificável de “Relação” segundo os critérios aqui definidos, este texto mantém, 
contudo, em muitos testemunhos, os aspectos formulaicos típicos das cartas. A figura do abade 
destinatário é, por outro lado, certamente uma ficção. Estas características tornam este texto um 
caso à parte dentro do corpus aqui delineado. 

4 Veja-se, por exemplo, Lund (1980). 
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faltam ainda instrumentos básicos como um elenco de textos e respetivas edições e/ou 

manuscritos.  

A mais completa bibliografia sobre D. Sebastião é a Sebástica: bibliografia geral sobre D. 

Sebastião (Oliveira, 2002) e constitui sem dúvida uma ferramenta fundamental para quem 

pretenda debruçar-se sobre este assunto. A Sebástica contém cerca de 3700 entradas, 

organizadas em oito secções (História, Sebastianismo e Quinto Império, Poesia, Artes do 

Espetáculo, Ficção, Divulgação, Iconografia e Bibliografia), em que se visa abordar a figura do 

rei, respetivamente, “enquanto pessoa, mito, personagem ou fonte inspiradora” (Oliveira, 2002: 

XXI).  

Oliveira ambiciona oferecer ao público uma bibliografia integral, que abarque todos os 

aspectos relacionados com D. Sebastião. Um projeto desta envergadura, por completo que 

pretenda ser, deverá, necessariamente, impor-se algum limite metodológico, que, neste caso, é 

representado pelo modo de transmissão das obras incluídas: o autor indica-o na página XIX, 

onde diz que a Sebástica “desejaria ser a reunião exaustiva dos títulos de obras impressas 

referentes a D. Sebastião” (negrito nosso). Esta escolha, mencionada de passagem, parece 

explicar algumas imprecisões contidas na Introdução, nomeadamente a ideia de que não existem 

relações portuguesas sobre a batalha de Alcácer-Quibir coevas aos acontecimentos (Oliveira, 

2002: XXV)5. 

Esta ideia é, na verdade, recorrente. Para além do catálogo de Oliveira, outro exemplo é 

um artigo de Jacqueline Hermann de 2006, especificamente sobre a batalha de Alcácer-Quibir6. 

A autora delimita o objeto de estudo em duas ocasiões: no resumo, fala em “crónicas” 

(Hermann, 2006: 11) e, na página 20, especifica que não vai considerar as “primeiras notícias 

do desastre em Portugal e Espanha” e sim as “versões da batalha que surgiram pouco tempo 

depois do conhecimento da derrota”. Deve, portanto, entender-se que é com referência a este 

tipo de documentos que afirma: “os primeiros relatos conhecidos são de estrangeiros” 

(Hermann, 2006: 12). Todavia, na cronologia dos textos que é apresentada na segunda parte do 

artigo, Hermann inclui textos estrangeiros impressos a partir de 1578, a Crónica del-Rey D. 

Sebastião de Miguel Pereira7, a Miscelânea do sítio de Nossa Senhora da Luz do Pedrogão Grande de 

Leitão de Andrade8, a Crónica de D. Sebastião atribuída a Frei Bernardo da Cruz9 e outros textos 

publicados apenas nos séculos XIX e XX. Note-se, antes de tudo, que os textos indicados são 

tanto manuscritos, como impressos e que, mais uma vez, a menção de edições modernas de 

manuscritos antigos deveria ter alertado a autora para a possível existência de outros hoje 

                                                            
5 Oliveira refere um estudo de Henry de Castries (1905) e escreve: “relativamente à batalha, Castries 
reconhece não haver relações portuguesas coevas” (Oliveira, 2002: XXV, negrito nosso). Note-se que, 
na verdade, Castries comentara: “um tal evento [a batalha] deveria ter deixado, ao que parece, a sua 
marca em inúmeras relações, tanto manuscritas, como impressas. Mas não foi assim: os relatos 
coevos são pouco numerosos, tanto em Espanha como em Portugal” (Castries, 1905: 395, negrito 
nosso. No original: “un pareil événement aurait dû, à ce qu’il semble, laisser sa trace dans de 
nombreuses relations, soit manuscrites, soit imprimées. Il n’en est rien: les récits contemporains sont 
peu nombreux, en Espagne comme en Portugal”).  

6 “El-Ksar El-Kebir: Narrativas e história sebástica na Batalha dos três reis ‒ Marrocos, 1578”. Veja-se, 
também, Hermann (1998). 

7 A Crónica de Miguel Pereira foi publicada em 2018, numa edição coordenada por António Brehm, 
que mais adiante voltaremos a comentar. 

8 Impressa em Lisboa, em 1629, por Mateus Pinheiro. 

9 Publicada em 1837, por Alexandre Herculano e António da Costa Paiva. 
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desconhecidos. Além disso, um dos textos citados ‒ a Crónica do Xarife Mulei Mahamet e del-Rey 

D. Sebastião10 ‒ foi escrito com toda probabilidade ainda em 1578, o que pode apontar para a 

existência, pelo menos residual, de relatos portugueses escritos pouco depois da batalha. 

Finalmente, causa perplexidade a inclusão, entre as “crônicas anônimas”, da Memória acerca da 

batalha de Alcácer-Quibir, que é, na realidade, um estudo do século XIX11. 

Três outros autores debruçaram-se sobre o assunto de forma, a nosso ver, mais rigorosa. 

O primeiro é Queirós Veloso. No seu já clássico Estudos históricos do século XVI (1950), discute a 

autoria da Crónica de D. Sebastião atribuída a Frei Bernardo da Cruz, refutando esta atribuição e 

sustentando a tese da autoria de António de Vaena. Apesar de o estudo ser já datado em 

muitos aspectos, trata-se de uma fonte preciosa para o estudo das tradições manuscritas de 

muitos dos relatos sebásticos. 

O segundo é José Manuel Garcia, no artigo “A Batalha de Alcácer Quibir e a cronística 

portuguesa” (2011)12. Mesmo partindo da constatação da “relativa escassez de registos de 

cunho historiográfico de origem portuguesa que narraram o acontecido nessa batalha” e do 

facto de “se ter verificado a não publicação imediata em Portugal de obras sobre o assunto e o 

rei em questão, as quais só surgem bastantes anos depois” (2011: 377), Garcia relativiza tal 

escassez e dedica-se ao estudo dos manuscritos inéditos existentes em bibliotecas portuguesas, 

trazendo à luz dados novos e discutindo as tradições de numerosos testemunhos. Para além 

disto, publica um excerto da Crónica de Miguel Pereira em transcrição modernizada. 

Ao contrário do que acontece com os autores previamente referidos, Garcia distingue 

cronística oficial (obras patrocinadas pela própria Coroa) de outros textos, mostrando que, 

apenas em relação à primeira destas categorias, se pode afirmar a inexistência de obras coevas.  

Isto não implica, todavia, que tentativas nesta direção não tenham sido feitas já a partir de 

Frei Bernardo de Brito (cronista-mor entre 1614 e 1617). De acordo com Garcia, a existência 

dos códices 49-XI-75 e 49-XI-77 da Biblioteca da Ajuda (BA), que referem o nome de 

Bernardo de Brito, confirmaria que este autor chegou a recolher material para uma crónica de 

D. Sebastião13. 

O mesmo teria chegado a fazer João Baptista Lavanha (cronista-mor entre 1618 e 1624), 

como o demonstraria a existência do COD. 887 da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), 

intitulado Relações das cousas principaes q sucederão em Portugal em tempo del Rey D. Sebastião / tiradas de 

originaes do Reyno per João Bap.ta Lavanha, Coronista mor do R.no de Portugal para fazer esta Coronica. 

Para além disso, Garcia também sugere que o ALC. 308 da BNP e o Portugais 8 da Biblioteca 

                                                            
10 Os três manuscritos deste texto (MSS. 2422 da Biblioteca Nacional de Espanha, COD. 13282 da 
Biblioteca Nacional de Portugal e CIII/1-14 da Biblioteca Pública de Évora) foram editados, 
respetivamente, em edição modernizada por Sales Loureiro (1987), em edição diplomática e 
semidiplomática por Lombardo (2015) e em edição diplomática por Lombardo (inédito).  

11 “Sales Loureiro publicou a Jornada del-Rei dom Sebastião às partes da África, a Crónica de dom 
Henrique, a Crónica do Xarife Mulei Mahamet e D’El-Rei D. Sebastião e o relato de Eduardo Alvarez, 
Memória acerca da batalha de Alcácer Quibir, este publicado em 1892” (Hermann, 2006: 24). Note-
se, também, que esta frase parece atribuir a Sales Loureiro (1919-2000) a edição deste último texto. 

12 Já anteriormente, este autor havia prestado atenção a uma parte da historiografia sobre D. 
Sebastião. Veja-se Garcia (2006). 

13As alusões ao trabalho de Frei Bernardo de Brito são muitas. Veja-se, por exemplo, Frei Fortunato de 
São Boaventura (1827: 135-136).  
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Nacional de França possam estar relacionados com o COD. 887 e, consequentemente, com a 

figura de Lavanha14. 

Para Garcia, a inscrição, no COD. 887, da epígrafe “em casa de Francisco de Lucena, 

secretário de Estado, recebi este livro em 28 de Junho de 1626” (apud Garcia, 2011: 378), 

revelaria que D. Manuel de Meneses (cronista-mor entre 1625 e 1628) recebeu, por sua vez, o 

códice e a incumbência de escrever uma crónica de D. Sebastião. Supõe-se que tenha chegado a 

cumprir o pedido15, mas não temos hoje testemunhos manuscritos da obra e ainda estão por 

definir as relações entre este autor e a crónica que foi publicada em seu nome em 173016. 

Garcia sugere que o Principio do governo de D. Sebastião (refere-se ele ao exemplar da Torre do 

Tombo, Casa Fronteira, M-VII-17) poderia estar relacionado com esta crónica perdida. 

Na segunda parte do artigo, a escrita sobre D. Sebastião é abordada a partir dos textos de 

cronistas não oficiais, tanto impressos, como manuscritos.  

Garcia cita a Jornada de África de Jerónimo de Mendonça17, a Crónica do Xarife Mulei 

Mahamet, a Miscelânea de Miguel Leitão de Andrade, a Jornada escrita por um Homem africano 

(anónima)18, a Jornada del Rey D. Sebastião atribuída a Fernando de Góis Loureiro19, a Crónica 

atribuída a Frei Bernardo da Cruz, a Relação da vida D’ElRey D. Sebastião do Padre Amador 

Rebelo20 e a Crónica de Miguel Pereira. Para a Jornada atribuída a Góis Loureiro, propõe a 

autoria alternativa de D. Gil Eanes da Costa, com base em Diogo Barbosa Machado (1747: 

382), mesmo que o seu argumento não encerre definitivamente a questão, como o próprio 

reconhece21. 

                                                            
14 Frei São Boaventura (1827) já tinha ligado o BNP, ALC. 308 (olim Alc. 443) a João Batista Lavanha. 
Sobre a carta de Rui Barreto de Meneses contida no ALC. 308 (1618), é curioso notar que Francisco de 
Sales Mascarenhas Loureiro afirmou, na Introdução à sua edição da Jornada del-rei dom Sebastião à 
África (1978), que Rui Barreto de Meneses estaria a dirigir-se a D. Manuel de Meneses (cronista entre 
1625 e 1628). Garcia conhecia certamente este texto de Sales Loureiro, pois cita-o na página 379, mas 
não se lhe refere na passagem que acabamos de comentar. Quanto ao BNF, Portugais 8, trata-se do 
citado por Castries (1905). 

15 D. Francisco Manuel de Melo (1608-1666) afirma ter visto o trabalho de D. Manuel de Meneses in 
fieri (Epanaphoras de varia historia portugueza, II: 268). Para além disso, segundo Barbosa Machado 
(Bibliotheca Lusitana, 1752: 312), em 1752, na Biblioteca da Alcobaça, ainda existiria uma cópia desta 
crónica, hoje desconhecida, que foi utilizada por Frei Manuel dos Santos (cronista entre 1729 e 1740), 
para a redação da sua História sebástica (1735).  

16 Chronica do muito alto, e muito esclarecido principe D. Sebastiaõ decimosexto rey de Portugal 
composta por D. Manuel de Meneses [...] Primeira parte. Lisboa: Oficina Ferreyriana, 1730. Vários 
autores propõem que esta crónica tenha sido escrita ou, pelo menos, publicada por José Pereira 
Baião (veja, por exemplo, Barbosa Machado, 1747, 1752; Inocêncio da Silva, 1860: 97; 1862: 60; 
Herculano; Paiva, 1837: XI-XII). 

17 Publicada, em 1607, em Lisboa, na Oficina de Pedro Craesbeek. 

18 Publicada, em edição modernizada, em 2004, por Conceição Pedro e Calapez. 

19 Publicada, em 1978, por Francisco de Sales Mascarenhas Loureiro. 

20 Publicada, em 1977, por Francisco de Sales Mascarenhas Loureiro. 

21 É interessante notar que, dado que Sales Loureiro nunca indicou a cota do manuscrito de Viseu, 
que edita, e que até hoje não foi possível encontrar este exemplar, todos os autores que queiram 
fazer referência à Jornada e que desconheçam os demais manuscritos do texto têm, 
necessariamente, de tomar como ponto de partida a transcrição de Sales Loureiro. É isto que 
acontece também no caso de Garcia: o trecho que lhe serve de argumento para a autoria alternativa 
é por ele transcrito com base na edição de 1978, modernizada. 
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À Crónica atribuída a Frei Bernardo da Cruz é dedicado muito espaço, em que se apresenta, 

comentando-o, o longo debate acerca da sua autoria. Para defender a atribuição a Frei 

Bernardo da Cruz, Garcia aceita a argumentação suportada por Augusto Ferreira do Amaral 

(1982) e adiciona que o primeiro registo da autoria de Bernardo da Cruz “foi expresso por 

Manuel de Sampaio da Silva, numa cópia que fez desta crónica” (Garcia, 2011: 382).22 Sugere 

que as intervenções feitas no final da crónica poderiam ser de autoria de António de Castilho, 

que foi guarda-mor da Torre do Tombo (TT) desde 1582. A seguir, refuta todas as demais 

autorias atribuídas à Crónica ao longo do tempo e apresenta a hipótese da existência de três 

famílias de manuscritos da Crónica: uma em que se reporta o nome de Frei Bernardo da Cruz, 

outra relacionada com a Crónica do Cerco de Mazagão de Vaena e uma terceira sem qualquer 

referência autoral, à qual foram posteriormente associados os nomes de outros autores.  

Garcia cita ainda a Relação da vida D’ElRey D. Sebastião por Amador Rebelo e esclarece, 

ampliando as afirmações de Sales Loureiro (1977), que o texto teve uma primeira versão, que 

foi acabada em 6 de novembro de 1613 e revista em 3 de agosto de 1616.  

Por fim, introduz a Crónica de Miguel Pereira, que diz ser a única ainda inédita daquelas 

por ele citadas. Refere a existência de dois testemunhos (BNP, COD. 477 e BA, 49-XII-1) e 

publica um excerto em transcrição modernizada dos fólios 60 a 63 do testemunho da BNP.  

Merece também referência uma comunicação de Rui Loureiro de 2018. Em “Práticas de 

escrita entre os cativos portugueses em Marrocos: alguns comentários à Crónica de Almançor”, 

Loureiro indicia a existência de relatos portugueses coevos, admitindo que  

 

os cativos portugueses trocavam frequentemente cartas com correspondentes em 

Portugal; preparavam relatórios sobre diversos aspectos do mundo marroquino; redigiam 

peças de teatro, poemas e tratados místicos; e tomavam apontamentos sobre as mais variadas 

questões, nomeadamente sobre a história de Marrocos. (Loureiro, 2018: 28-29) 

 

A partir de dados da Crónica de Almançor23, Loureiro analisa textos como o Cancioneiro de D. 

Maria Henriques24 e a Crónica do Xarife Mulei Mahamet, chegando a apoiar a hipótese de 

Lombardo (2015), da possível consulta de fontes escritas por parte dos cativos, e realçando a 

importância deste conjunto esquecido de obras para o estudo da história da batalha e dos seus 

desfechos.  

 

2.2. O campo editorial 

Exceto o estudo de Queirós Veloso e o artigo de Garcia, não temos notícia de tentativas 

de sistematização dos dados existentes sobre a tradição manuscrita do corpus de relatos sobre D. 

Sebastião. Este acervo, disperso por bibliotecas de diversos países, apenas indireta ou 

fragmentariamente é referenciado pelos estudiosos e o nosso conhecimento limita-se às 

informações das poucas edições existentes, sendo que inúmeros textos permanecem inéditos, 

incorretamente catalogados ou até mesmo desconhecidos. Quase todos os que chegaram a ser 

editados foram-no sem que se houvesse recorrido a processos modernos de crítica textual: para 

além da multiplicação de leituras erróneas e da aplicação de critérios pouco respeitosos do 

                                                            
22 Provável alusão ao manuscrito da Academia das Ciências de Lisboa, n. 688, tal como se depreende 
de Queirós Veloso (1935: 148). 

23 Publicada, em 1997, por António Dias Farinha com tradução de Léon Bourdon. 

24 Publicado, em 1956, por Domingos Maurício Gomes dos Santos. 
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testemunho editado, as edições raramente consideram a totalidade da tradição manuscrita do 

texto que estão a editar e casos há em que nem sequer os critérios ou a cota dos manuscritos 

objeto de edição são apresentados. 

Francisco de Sales Mascarenhas Loureiro é disto um bom exemplo. Sales Loureiro foi 

responsável, entre os anos 70 e 90 do século XX, pela publicação de uma grande parte dos 

relatos sebásticos coevos hoje conhecidos (Relação da vida d'Elrey D. Sebastião, 1977; Jornada del-

rei dom Sebastião à África, 1978 e Crónica do Xarife Mulei Mahamet e del-Rey D. Sebastião, 1987, para 

além da Relação da jornada de El-Rey D. Sebastião quando partiu da cidade de Évora, 1984). Todavia, a 

falta de conhecimentos linguísticos e dos procedimentos da crítica textual necessários à 

compreensão dos manuscritos editados, o seu viés ideológico assumido (a reabilitação da figura 

do rei D. Sebastião) e a falta de sistematicidade na apresentação dos dados limitam a utilidade 

do seu trabalho.  

A edição da Crónica do Xarife Mulei Mahamet e del-Rey D. Sebastião já foi comentada em 

Lombardo (2015; 2016). Outro caso significativo é a edição da Jornada del-rei dom Sebastião à 

África que, como já notámos acima, carece da indicação da cota do manuscrito de base25. O 

historiador alude aos critérios seguidos para a transcrição, mas a falta de referências à cota 

impede de verificar a sua correta aplicação. As Breves considerações de natureza diplomática que 

concluem o Prefácio não são suficientes, pois denotam um estranhamento em relação ao objeto 

de estudo tanto nos seus aspectos linguísticos, como codicológicos, alimentando o receio de 

que se trate de uma edição pouco válida no que concerne ao tratamento do original. Na 

opinião do historiador, por exemplo, as “formas divergentes de ortografia, em relação à mesma 

palavra, estranhamente surgem a escassas páginas umas das outras, quando não na mesma 

página e até nesta, a breves linhas de distância” (Sales Loureiro, 1978: LIX, negrito nosso). Um 

“apóstrofo”, no seu dizer, seria utilizado “para indicar a supressão de uma letra, geralmente 

nasal, em meio da palavra. Tal se dá, por exemplo, na palavra ho’rra, a cuja forma preferimos 

hõrra” (LX). As anotações paleográficas limitam-se a: “estranha-se que no original o autor 

apresente os títulos dos capítulos em forma ortográfica e de redacção bastante mais 

descuidadas do que as que encontramos no seu desenvolvimento. Por vezes sugere outra 

ortografia” (LXI). Veja-se, também, que Sales Loureiro confunde frequentemente os conceitos 

de autor e copista. 

Mais modernamente, destaca-se o caso da edição da Crónica de El Rey D. Sebastião de 

(suposta) autoria de Miguel Pereira, coordenada por António Brehm (2018). A edição contém 

uma Introdução bem documentada, mas discutível em alguns pontos, nomeadamente na 

cronologia apresentada para os relatos sobre D. Sebastião. Quanto à edição propriamente dita, 

o aspecto mais problemático é que mostra não conhecer outros manuscritos para além do da 

BNP, ignorando o da BA, já noticiado por Garcia (2011), e um outro testemunho pertencente 

aos fundos da TT, que mais adiante voltaremos a referir. 

Para completar o quadro, muitas destas edições são antigas. O caso exemplar é o da 

Crónica atribuída a Frei Bernardo da Cruz: muito se tem escrito sobre o assunto, sobretudo no 

que concerne ao problema da autoria, mas ninguém ainda empreendeu uma nova tentativa de 

estabelecimento do texto que tivesse em consideração a totalidade dos testemunhos à 

disposição. Até hoje, existem apenas duas edições: a de 1837, por Herculano e Paiva, e a de 

1925, por António Ferreira da Serpa. Serpa publicou o manuscrito ANTT, Livraria n. 982, 

                                                            
25 Ressalvamos, porém, a possibilidade de, à data desta edição, o manuscrito não ter uma cota. Como 
já dissemos acima, até hoje, não nos foi possível localizá-lo na Biblioteca de Viseu. 
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acreditando tratar-se de um texto inédito do Padre Amador Rebelo, tal como reportado pelo 

título do exemplar, e não de outro testemunho da Crónica de Bernardo da Cruz. Para além 

disso, de acordo com Queirós Veloso (1935: 155), este testemunho contém muitos erros. Por 

estas e outras razões, a edição mais utilizada é a de Herculano e Paiva, baseada no manuscrito 

356 da Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP). Esta edição está disponível online, mas 

está datada tanto em relação aos métodos utilizados, como porque muitos dos manuscritos 

hoje catalogados não eram então conhecidos.  

 

3. “Sebástica manuscrita”: projeto e novos dados  

Face a esta situação, ao longo de 2018, dedicámo-nos a uma primeira catalogação de textos 

historiográficos manuscritos existentes nas principais bibliotecas do País, pondo as bases para 

um projeto, a longo prazo, no âmbito do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. O 

projeto “Sebástica manuscrita: catálogo e edições digitais de textos historiográficos portugueses 

dos séculos XVI e XVII” tem como objetivo final a construção de um website em que estejam 

reunidos e sistematizados os dados relativos às tradições manuscritas dos textos 

historiográficos sobre D. Sebastião redigidos em português por contemporâneos do rei, 

juntamente com edições filológicas digitais linguisticamente anotadas destes textos. 

Consideraremos os textos manuscritos que se enquadrem na tipologia mencionada no início 

deste artigo, quer se encontrem em bibliotecas nacionais ou internacionais. 

Neste momento, disponibilizamos ao público a catalogação preliminar dos testemunhos 

identificados em acervos portugueses: em Lisboa, na Biblioteca Nacional de Portugal, na 

Biblioteca da Ajuda, na Academia das Ciências de Lisboa e no Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo; no Porto, na Biblioteca Pública Municipal; em Évora, na Biblioteca Pública; em 

Coimbra, na Biblioteca Geral da Universidade; em Viseu, na Biblioteca Municipal. 

O catálogo encontra-se na página http://www.clul.ulisboa.pt/pt/24-recursos/923-

sebastica-manuscrita-catalogo-e-edicoes-digitais-dos-textos-historiograficos-portugueses-dos-

secs-xvi-e-xvii. Trata-se de uma versão em constante atualização, padronização e correção, de 

acordo com o andamento das nossas investigações. Atualmente (abril 2019), consta de 13 

núcleos textuais e contém 91 manuscritos e 22 referências bibliográficas.   

Para ordenar os testemunhos de cada núcleo textual, decidimos adotar um critério 

pragmático ‒ o do local de guarda dos manuscritos. Assim, enumeram-se os manuscritos 

agrupados por biblioteca e, quando possível, no interior destes grupos, por ordem cronológica 

de cópia.  

Cada núcleo textual está identificado por: a. um título convencional que pode ser o 

atribuído pela crítica ou o contido no(s) manuscrito(s) existente(s); b. o nome do autor, quando 

conhecido; c. a data de redação, sempre que possível. Procurámos não atribuir novos nomes 

quando não necessário, de maneira a evitar a proliferação de denominações e a multiplicação 

de equívocos.  

Cada testemunho está identificado primeiramente por uma sigla constituída pelo local de 

guarda e pela respectiva cota de identificação. Indicamos o título do texto e, quando possível, a 

data de cópia. Na falta de datas precisas, reportamos o século. 

A secção seguinte contém os dados materiais dos manuscritos: dimensões, número de 

fólios, a descrição de eventuais folhas de rosto e, quando possível, um esquema da organização 

do conteúdo. Finalmente, mencionamos a eventual existência de digitalizações ou microfilmes 

do manuscrito, juntamente com a respetiva cota.  
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As fichas indicam também a existência de bibliografia e/ou de eventuais edições de pelo 

menos um dos manuscritos citados.  

Evidenciamos com um ponto de interrogação todos os campos que não verificámos, 

sobretudo porque ainda não foi possível consultar os manuscritos presencialmente: tal 

acontece, sistematicamente, para os manuscritos da Biblioteca Municipal de Évora e para os da 

Biblioteca Universitária de Coimbra. Os dados inseridos entre [ ] são produtos de conjeturas. 

 

As principais vantagens e mais valias deste catálogo são a sistematização de dados até 

agora dispersos e a identificação de novos textos e/ou testemunhos. Assim, até ao momento: 

 

1. Identificámos alguns manuscritos (catalogados ou não) de textos que supomos até hoje 

desconhecidos: 

● [BNP, COD. 498] Anónimo ‒ Relação da infeliz jornada d'El Rei D. Sebastião; 

● [BA, 51-IX-22] Anónimo ‒ Jornada de África del Rey D. Sebastião; 

● [ANTT, Manuscritos da Livraria, n.º 1113/32] Manuel Teixeira ‒ Sumario breve das 

coisas que vio e alcansou saber manoel teix.ra da vida del Rey d. Sebastião.  

 

2. Verificámos, aumentámos e sistematizámos os dados relativos a textos já editados:  

Bernardo da Cruz ‒ Crónica de D. Sebastião: 

- os manuscritos BNP, PBA, 186 BNP, COD. 6831; BNP, ATL 70; BNP, COD. 

13282; BNP, COD. 13312; BGUC, Ms. 557 estavam catalogados, mas até agora não 

encontramos referências a eles nos estudos existentes sobre esta crónica; 

- o BA, 49-XII-1 era certamente conhecido por Garcia (2011) e por Sales Loureiro 

(1977), mas estes autores citam-no a respeito das tradições manuscritas da Crónica de Miguel 

Pereira e da Relação do P. Amador Rebelo, respetivamente. 

 

Amador Rebelo ‒ Relação da vida d’elrey D. Sebastião: os testemunhos BNP, COD. 6831 e 

ACL, MS. 171 (Série vermelha) estavam catalogados, mas até agora não encontramos 

referências a eles nos estudos existentes sobre esta crónica.  

 

Fernando de Góis Loureiro ‒ Jornada del Rey D. Sebastião: o testemunho BNP, mss. 206, 

num. 206 está catalogado, mas até agora não encontramos referências a eles nos estudos 

existentes sobre esta crónica.  

 

Miguel Pereira ‒ Crónica de El Rey Dom Sebastiam: a edição coordenada por Brehm (2018) só 

cita o BNP, COD. 477; o BA, 49-XII-1 foi citado por Garcia (2011); o ANTT, Condes da 

Póvoa, liv. 12, apesar de catalogado, não parece ter sido referido em estudos. 

 

Anónimo ‒ Relação do princípio do governo de D. Sebastião: o ANTT, Casa Fronteira e Alorna, 

liv. 17 (ex Biblioteca da Fronteira, M-VII-17) foi editado por Ribeiro (1960); o BNP, Alc. 308 

(olim Alc. 443) e o BA, 49-XII-1 são citados por vários autores, mas sempre em relação à 

tradição manuscrita de outros textos. Como já dissemos acima, Garcia (2011) levanta a 

hipótese de que possa tratar-se de um texto ligado à Crónica desaparecida de Manuel de 

Meneses. 
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Anónimo ‒ Relações ao D. Paulo Afonso: Castries (1905) edita o BNF, Portugais 8; Dornelas 

(1919) edita o BNP, ALC. 308; o BNP, COD. 8570//40 está catalogado, mas até agora não 

encontrámos referências em estudos. 

 

3. Sistematizámos os dados relativos à anónima Relação muito certa do apparato da armada para 

Africa o anno de 78 ‒ um texto conhecido, mas que acreditamos não ter sido, ainda, editado. 

 

 4. No caso dos seguintes textos, limitámo-nos a inserir os dados já conhecidos, não tendo 

que acrescentar nada ao que já tinha sido publicado: 

● Anónimo ‒ Jornada de África del Rey D. Sebastião escrita por um Homem Africano; 

● Pedro Rodrigues Soares ‒ Memorial;  

● Anónimo ‒ Crónica do Xarife Mulei Mahamet e del-Rey D. Sebastião/Sumario de todas as 

cousas succedidas em Berberia: o testemunho da BPE, CIII/1-14, já catalogado, tinha sido 

identificado por Filipe Alves Moreira, anteriormente ao começo desta investigação. 

      

De momento, daremos notícia sumária dos textos desconhecidos, adotando a forma do 

catálogo. 

 

[BNP, COD. 498] Anónimo ‒ Relação da infeliz jornada d'El Rei D. Sebastião 

Cópia do século XVII. 

Conteúdo: trata-se de uma narrativa de autor desconhecido, que abrange factos 

acontecidos entre o período que antecede a jornada de D. Sebastião a África e a sua morte na 

Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Sem título: o que adotamos é convencional. Não tem 

capítulos. Incipit: “Lição he dos sanctos e doutores graves ensinar nos…”. Explicit: “… que a 

todos deu nesta vida perpetua fama e na outra gloria ininfinita lustra lustrorum amen”. 

Descrição: 35 fls. + 6 de guarda (3+3). Ex libris no 3º fl. de guarda: “He de Francisco x.er 

de Payva / e Cardozo”. In-4º, 16 linhas. Papel; encadernação em pergaminho. Cópia 

incompleta em letra uniforme.  

Referenciado em: MONIZ, José António (1896) Inventario. Secção XIII - Manuscriptos. 

Lisboa: BN.26 

 

[BA, 51-IX-22] Anónimo ‒ Jornada de África del Rey D. Sebastião; 

Cópia do século XVII. 

Conteúdo: 55 capítulos. Incipit: “Era el Rey Dom Sebastiaõ de tanto animo e esforco e taõ 

valerozo e zeloso” Capítulo 1. O Aprisibimto quesefez pa esta Jornada. Capítulo 55. falisimto 

do P.e frej Jnacio de Jihus em marocos da ordem dasantissima trindade 

Descrição: ca. de 30 linhas por página; reclames em todos os fls. Papel. Letra humanista 

cursiva. Encadernação em carneiro, simples, sem nervos e sem título na lombada. 

 

[ANTT, Manuscritos da Livraria, n.º 1113/32] Manuel Teixeira ‒ Sumario breve das coisas que 

vio e alcansou saber manoel teix.ra da vida del Rey d. Sebastião. 

Finais do século XVI. 

                                                            
26 Disponível em http://purl.pt/183/4/b-1272-a_PDF/b-1272-a_PDF_24-C-R0150/b-1272-
a_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf. 

http://purl.pt/183/4/b-1272-a_PDF/b-1272-a_PDF_24-C-R0150/b-1272-a_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
http://purl.pt/183/4/b-1272-a_PDF/b-1272-a_PDF_24-C-R0150/b-1272-a_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
http://purl.pt/183/4/b-1272-a_PDF/b-1272-a_PDF_24-C-R0150/b-1272-a_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
http://purl.pt/183/4/b-1272-a_PDF/b-1272-a_PDF_24-C-R0150/b-1272-a_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
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Conteúdo: Incipit: “Na era de 1554 Reynando o mui catolico e serenissimo Rey don Joao 

o 3º deste nome faleçeo Eo princepe …” Explicit: “quando em arzila nos cõtarão as tristes 

nouas e dai a dous dias partimos p.a o Reino”. 

Ao longo do texto há: Fala do cardeal; fala del Rey; Carta de Pero Alcáçova Carneiro. 

Descrição do que fez a frota del Rey em Larache. “e no derradeiro que era bespora de nossa 

sñora das neues vimos a fumaça e ouuimos o som dos tiros p.a a parte de alcaçere onde elRey 

estava pelejando cõ os mouros…”. 

Descrição: 5fls. Letra gótica cursiva. 

Disponibilidade: disponível em https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=7499814. 

 

4. Perspetivas futuras 

Reunir o que está disperso e/ou insatisfatoriamente referenciado é um sonho recorrente 

na história da bibliografia e as consequências do seu utópico conseguimento estão expressas na 

epígrafe da Biblioteca de Babel de Jorge Luís Borges que encabeça este artigo. Todavia, no caso 

dos textos sobre D. Sebastião dos séculos XVI e XVII, o projeto persegue também outros 

objetivos. Uma vez catalogados, os manuscritos serão objeto de edições semidiplomáticas em 

formato digital, com a dupla finalidade de preencher as lacunas nos campos bibliográficos 

(Castro; Ramos, 1986) das obras e de construir um corpus para estudos de história do português 

clássico. 

Este projeto a longo prazo passará por algumas fases. Em primeiro lugar, pretendemos 

completar o catálogo dos exemplares guardados nos maiores arquivos e bibliotecas nacionais. 

Destes, editaremos, num primeiro momento, os textos inéditos e de testemunho único, 

passando depois aos que possuem múltiplos testemunhos. O conjunto formado pelo catálogo e 

pelas edições digitais dos manuscritos com respectiva anotação morfossintática será 

estruturado como um corpus de informações ligadas, visualizável em formato de grafo, e 

formará uma biblioteca digital, de acesso livre e aberto, hospedada na plataforma TEITOK do 

Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Desta maneira, pretendemos, finalmente, 

disponibilizar ao público um conjunto de dados fundamentais acerca da transmissão 

manuscrita dos relatos sobre D. Sebastião. 
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Pigafetta fez-lhe uma pergunta antes de iniciar a sua saga. Se sabia o que 

era uma viagem de circum-navegação? Uma viagem à volta do mundo. Perante a 

passividade do secretário, teve de lhe explicar que o mundo era uma bola redonda. 

Assim como uma laranja. 

(Luís Cardoso, O ano em que Pigafetta completou a circum-navegação) 

 

A viagem de Fernão de Magalhães (1519-1522) não foi planeada para ser de circum-

navegação. Magalhães projetava somente chegar às Molucas por ocidente e regressar pelo 

caminho inverso, evitando a metade do mundo atribuída pelo Tratado de Tordesilhas aos 

navios portugueses. Magalhães morreria em 1522, nas Molucas, tendo a viagem sido 

completada por João Sebastião Elcano, um membro da expedição que optou por prosseguir 

para ocidente. A viagem de circum-navegação também não veio provar que a Terra era 

redonda: no século XVI, a esfericidade da Terra era um “facto” teoricamente provado. 

Todavia, a viagem projetada por Magalhães tornou possível provar quatro pontos: “que o 

continente americano, tal como a África, pode ser circum-navegado; que a circunferência da 

Terra no seu Equador ou ao longo de qualquer dos seus meridianos é maior do que qualquer 

geógrafo desde Ptolomeu, no século II, quis acreditar; que a Terra, como mera evidência 

empírica, é realmente uma esfera, e que circum-navegando-a se ganha um dia no sentido do 

movimento do Sol, de este para oeste” (Roditi, 1989: 15). 

Estas questões têm especial relevo no relato da viagem escrito por Antonio Pigafetta, 

cartógrafo italiano. Embarcado com a função de “criado del Capitán y sobressaliente”, 

Pigafetta teve, por exemplo, a função de tradutor (“lenguaraz”) pela variedade de línguas que 

conhecia (Roditi, 1989: 95). Apresentou um raro motivo para embarcar: a curiosidade1. 

Tornou-se próximo de Magalhães, numa viagem em que os espanhóis da tripulação 

frequentemente duvidaram da sua lealdade ao rei de Espanha. Participou em toda a viagem, 

sendo um dos 18 membros da tripulação que regressou em 1522 a Espanha, entre os 237 

embarcados em 1519 ‒ o que não aconteceu a Maximiliano da Transilvânia, a quem Carlos 

Quinto pediu a crónica oficial (De Moluccis Insulis, 1523). Foi Pigafetta o primeiro a alertar os 

geógrafos para a possibilidade de a viagem por ocidente ganhar um dia face aos marcados no 

seu calendário, longo de três anos. Com o relato de Pigafetta, a viagem de Magalhães-Elcano 

passou a evidenciar uma diferente relação da experiência com a ciência: a viagem teria 

demonstrado, segundo Eduardo Roditi, uma teorização relativista “de tempo, espaço, matéria e 

universo, como algo de contínuo, permanecendo infinito como um buraco, onde quer que seja 

e sempre uma parte finita de si mesmo” (Roditi, 1989: 15). 

As palavras de Eduardo Roditi sobre a viagem de Magalhães lembraram-nos 

estranhamente as de David Damrosch sobre o conceito de “Literatura-Mundo”, também elas 

marcadas pela imagem da circularidade. Damrosch via na Literatura-Mundo modelos 

emergentes que relativizavam a perceção do espaço, da matéria e do tempo: 

 

1. World literature is an elliptical refraction of national literatures. 

2. World literature is writing that gains in translation. 

                                                            
1 “Perchè sono molti curiosi […] che non solamente se contentano de sapere e intender ele grandi ed 
ammirabili cose che Dio me há concesso di vedere” (Pigafetta, s. a., s. p., online). 
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3. World literature is not a set canon of texts but a mode of reading: a form of detached 

engagement with worlds beyond our own place and time. (D’haen; Dominguez; Thomsen, 2012: 

201)2  

 

A “Literatura-Mundo” é um conceito dúctil que concilia reflexões muito antigas ao mesmo 

tempo que aponta para novos caminhos. O próprio Damrosch aponta para a pertinência de 

uma releitura dos textos de Goethe, um dos primeiros a falar de uma Weltliteratur, expressão 

que, no século XIX, seria preferencialmente traduzida por “Literatura Universal”; no século 

XX, por “Literatura Comparada”; e, por ora, no século XXI, por “Literatura-Mundo”. A 

Damerosch interessa explicitamente recordar aquela visão cosmopolita da Weltliteratur, que 

Goethe identificava com uma alargada conversação (“a great conversation”, nas palavras de 

Damrosch) sobre a Literatura, um diálogo nunca acabado entre autores e leitores, 

independentemente do seu génio individual ou coletivo. Cremos que Damrosch leria com 

prazer alguns textos de Fidelino de Figueiredo, introdutor do conceito de “Literatura 

Comparada” em Portugal e depois também ele desiludido, logo na primeira metade do século 

XX, dos rumos nacionalistas que ia tomando a disciplina (Malato, 2016). Ao longo da primeira 

metade do século XX, o afastamento de Fidelino de Figueiredo do conceito de Literatura 

Comparada explica-se quase exclusivamente por ele ver na “Literatura Comparada” uma cada 

vez maior negação do conceito de Weltliteratur, delineado por Goethe (Malato, 2016: 339-363; 

cf. Milhazes, 2017: 34 et passim). Com efeito, segundo Fidelino de Figueiredo, a crítica 

comparativa só ganharia foros de especialidade autónoma se servisse… 

 

[…] não para explicar determinado facto de uma literatura nacional, mas para surpreender 

e evidenciar solidariedades espirituais, na lógica que forçosamente existem, apesar da aparente 

diversidade das literaturas nacionais, e que formam como um fundo comum, que os críticos 

alemães, perfilhando uma designação de Goethe, chamam de Die Weltliteratur. (Figueiredo, 

1962: 165) 

 

Segundo Goethe (citado depois por Fidelino de Figueiredo e David Damrosch), dessa 

conversação ou “detached engagement”, talvez não nascesse uma paz universal, mas 

seguramente, através dela, “a discórdia inevitável se tornaria pouco a pouco mais perdoável, a 

guerra menos cruel e a vitória menos arrogante”3. Goethe usa recorrentemente a metáfora do 

comércio, agora aplicada à leitura, numa época em que o “elogio do comércio” servia como 

tópico filosófico-literário, como promotor da tolerância entre os povos e entre os indivíduos. 

Mas talvez esta mesma ideia já esteja na etimologia da palavra “interpretação”, a ação de trocar 

(inter-) preços / valores (-pret-). A Weltliteratur seria, deste modo, uma espécie de comércio 

internacional, com todas as armadilhas que certamente há na interpretação literária e no 

comércio: 

 

                                                            
2 Itálicos nossos, ainda que admitindo como oportuna a palavra que em inglês designa a tradução: 

“translation”. Ainda que não explorada, reencontrámos depois esta valorização da definição circular 
da Literatura-Mundo num ensaio de Maria Graciete Gomes da Silva, “Literatura-mundo ou A abolição 
do rectilíneo” (2013). 
3 Tradução nossa. Na edição consultada: “On ne saurait certes espérer que ce faisant une paix 
universelle s’instaurera, mais au moins que la dissension inévitable deviendra peu à peu plus vénielle, 
la guerre moins cruelle et la victoire moins arrogante” (Goethe, 1996: 299). 
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Tout ce qui dans les œuvres poétiques d’une nation tend vers ce but et y contribue, les 

autres doivent se l’approprier. Il faut apprendre à connaître les particularités de chaque 

nation, afin de les lui laisser ce que justement permet qu’on entre en échange avec elle: car les 

particularités d’une nation c’est comme sa langue et sa monnaie, elles facilitent les échanges, 

davantage même, elles seules les rendent possibles dans toute leur ampleur. (Goethe, 1996: 

299)4 

 

Ainda que Goethe tenha feito vinte e uma referências ao conceito de Weltliteratur, nelas 

nunca chegou a defini-lo (cf. D’haen; Domínguez; Thomsen, 2012: 9). Mas em nenhuma 

referência de Goethe parece haver contradição entre universalidade e particularidade, individual 

ou nacional5. Posição semelhante à de Goethe, descontado o pós-nacionalismo e o pós-

cosmopolitismo, é aquele que ainda podemos ler muito depois em Figueiredo, no século XX, 

ou em Damrosch, quase cem anos depois. Recordemos: “World literature is an elliptical refraction 

of national literatures” (Damrosch in D’haen; Domínguez; Thomsen, 2012: 201). Goethe, 

Fidelino e Damrosch evocam semelhantes razões6. Entre universalidade e particularidade não 

haveria qualquer contradição da parte de Goethe, pois ele (tal como Damrosch, in D’haen; 

Domínguez; Thomsen, 2012: 201) concebia a variabilidade como elemento de constância e 

união (cf. Schaeffer in Goethe, 1996: 297), como fator de “génio”, acrescentaríamos, lembrando 

o contexto iluminista. Num contexto que certamente está mais ligado ao empirismo de 

Setecentos do que ao determinismo de Oitocentos, dir-se-ia até que Goethe alerta para os 

perigos de uma seleção amorfa de uma literatura universal ou universalizável, sem marcas de 

génio individual ou nacional7. Essa “literatura universal” é tão perigosa quanto uma literatura 

                                                            
4 Tradução nossa: “Tudo o que nas obras literárias de uma nação tende para esta finalidade, e para 
ela contribui, se devem apropriada as restantes. É preciso aprender a conhecer as particularidades de 
cada nação para que elas guardem o que precisamente lhes permite um processo de troca: pois as 
particularidades de uma nação são como a sua língua ou a sua moeda, facilitam as trocas, mais do 
que isso, elas são a única coisa que tornam possíveis as trocas, em toda a sua amplitude”. 
5 Jean-Marie Schaeffer sublinha-o: a época em que Goethe mais se interessa pelo conceito de 
Weltliteratur, é também a época em que Goethe mais se interessa pela formação de uma literatura 
nacional alemã: esta não deve ter uma intenção que impeça a outra: “[…] on laisse en paix ce qui fait 
la particularité des différents individus humains et des différents peuples, tout en restant convaincu 
que le trait distinctif de ce qui est véritablement méritoire réside dans ce qui appartient à toute 
l’humanité” (Goethe, 1996: 299-300). 
6 O conceito de Literatura-Mundo implicaria uma distinta forma de ler (How to Read World Literature, 
2009a) e ensinar literatura (Teaching World Literature, 2009b), mas também um consequente 
processo de releitura dos cânones, desde logo dos que estão ligados às identidades nacionais, ainda 
que eles fossem eternamente variáveis. Pressupõe assim uma reaproximação da Literatura 
Comparada ao conceito de Literatura nacional, ou pós-nacional: “Comparatists in the postwar era 
often returned the specialists’ disregard, holding out messianic hopes for world literature as the cure 
for the ills of nationalistic separatismo, jingoism, and internecine violence – and, by implication, 
advancing the comparatist as the transcendent heir to the narrowness of monolingual specialization. 
Comparative literature was to be the great corrective for the «nationalistic heresy», as Albert Guérard 
put in a lead article in the Yearbook of Comparative and General Literature in 1958” (Damrosch in 
D’haen; Domínguez; Thomsen, 2012: 201). 
7 “Only, we repeat, the idea is not that the nations shall think alike, but that they shall learn how to 
understand each other, and, if they do not care to love one another, at least they will learn to tolerate 
one another” (Goethe in D’haen; Domínguez; Thomsen, 2012: 13). É nesse mesmo sentido que 
Goethe anteciparia as reflexões de alguns comparatistas sobre os perigos reais de uma literatura-
mundo que busque a uniformização dos escritores e dos leitores (cf. Figueira, 2017). 
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centrada no espírito nacional, pois ambas se protegem excessivamente de uma “polinização” 

(Buescu, 2013: 49) que possa fortalecer os processos de recriação: 

 

Left to itself every literature will exhaust its vitality, if it is not refreshed by the interest 

and contributions of a foreign one. What naturalist does not take place in the wonderful 

things that he sees produced by reflection in a mirror? Now what a mirror in the field of ideas 

and morals means, everyone has experienced in himself, and once his attention is aroused, he 

will understand how much of his education he owes to it. (Goethe, in D’haen; Domínguez; 

Thomsen, 2012: 12) 

 

1. “World literature is an elliptical refraction of national literatures” 

O ano em que Pigafetta completou a circum-navegação, romance do escritor timorense Luís 

Cardoso, publicado em 2013, parece ter sido escrito para ilustrar estes vários aspetos do 

conceito de “Literatura-Mundo”. Como se ele fosse o romance-tese que não quer ser. 

Publicado um ano depois das celebrações dos 500 anos dos primeiros contactos dos 

timorenses com os portugueses (assinalados em 2012), o romance remete, indesmentivelmente, 

para um contexto político: a celebração dos dez anos de independência de Timor-Leste. Mas 

centrando-se nos eventos anteriores, como os últimos anos da presença portuguesa, a invasão 

do território pelas forças militares indonésias e a consequente guerra civil, durante a qual foram 

mortos cerca de 100 000 timorenses, mais de um décimo da população timorense na época. O 

romance, cuja intriga se concentra no período da invasão indonésia (1975-2002), celebra a 

resistência de um país aos seus invasores. 

A data da publicação lembrava, indiretamente, muitas outras invasões. Em Timor, durante 

o ano de 2012, recordaram-se também os 70 anos da invasão japonesa (1942-1945), antecedida 

da ocupação pela Austrália em 1941, quando Timor como linha de defesa da expansão 

nipónica: teriam então morrido pelo menos 40 mil timorenses. Em 2012, celebraram-se 

igualmente os cem anos da primeira grande revolta dos timorenses contra a presença 

portuguesa: a revolta do Manufahi, liderada pelo liurai D. Boaventura da Costa: segundo os 

números apresentados pela administração portuguesa, seriam feitos prisioneiros 12 567 

timorenses e 3424 seriam dados como mortos. De forma menos explicita, o romance remete 

ainda para as muitas outras “invasões” de povos orientais e ocidentais, com objetivos políticos 

e/ou comerciais. As descrições das personagens do romance ilustram o hibridismo genético 

dos timorenses, descendentes dos povos malaio-polinésios e melanésios, a que se foram 

juntando vagas de portugueses, holandeses, japoneses, chineses, americanos, goeses, 

macaenses, australianos. Ainda que o romance esteja em português, amiúde os vocábulos 

estrangeiros (em tétum, inglês, bahasa, italiano, chinês…) lembram a necessidade de um 

tradutor. 

O título do romance, O ano em que Pigafetta completou a circum-navegação, alude, num primeiro 

nível de leitura, para aquele mesmo autor italiano, António Pigafetta, que por curiosidade pediu 

para acompanhar Fernão de Magalhães, e se tornou seu cartógrafo, criado supranumerário e 

tradutor. Pigafetta seria o autor da mais completa descrição desta viagem de Fernão de 

Magalhães, publicada em Itália, logo em 1524: Relazione del primo viaggio in torno al mondo. A 

identificação deste possível protagonista, identificado no título do romance, não deixaria de 

confirmar o contexto político da sua leitura. Embora o italiano Pigafetta só tivesse passado em 

Timor em 1522, dez anos depois de por lá terem aportado os primeiros portugueses, o seu 

relato é hoje o primeiro retrato dos timorenses feito por estrangeiros e, mais especificamente, 



MARIA LUÍSA MALATO 
 

66 
 

por europeus. Os europeus não ficam com uma boa imagem neste retrato de Pigafetta: os 

membros da tripulação de Fernão de Magalhães chegam a Timor pouco depois da morte do 

Capitão nas Molucas, desembarcam para negociar víveres e, não tendo bens suficientes para os 

comprar, sequestram o liurai de Balibó e o seu filho. Escreve Pigafetta, cronista do falecido 

Fernão de Magalhães: 

 

Noi, avendone poche e costringendone la fame, ritenessimo ne la nave uno principale 

con uno suo figliuolo de un’altra villa, detta Balibo, e per paura [che] non lo amazzassimo, 

subito ne dette sei bufali, cinque capre e due porci, e per compire lo numero de dieci porci e 

dieci capre, ne dette uno bufalo, perchè così gli avevamo dato taglia. Poi li mandassimo in 

terra contentissimi con tela, panni indiani de seta e de bambaso, accette, cortelizi indiani, 

forbici, specchi e coltelli. (Pigafetta, s. a.: online)8 

 

Se o título parece remeter o leitor para o italiano Pigafetta, cronista de Magalhães, logo as 

primeiras páginas do romance alertam o leitor para um primeiro equívoco cultural: Pigafetta é 

no romance o nome de um sacristão timorense com o mesmo nome do cronista. Por ser 

albino, foi abandonado pelos pais a um padre (o P.e Albino) que, tendo de lhe dar um nome 

cristão, o foi buscar a um livro italiano perdido na sacristia, a Relazione del primo viaggio in torno al 

mondo, escrito pelo cronista de Fernão de Magalhães. O nome cristão é um acaso. Mas desde 

cedo Pigafetta, timorense e albino − lê no seu nome um (novo e antiquíssimo) sentido, um 

novo sentido: ele é afinal também, como o cronista, um “supranumerário”: para todos, 

autóctones e invasores, ele é da raça do “outro”, alguém a mais, linguisticamente identificado 

com um “bicho”, um “pato”, ou uma “mulher” (já que, em tétum, fetta quer dizer mulher). É 

por isso que o sacristão Pigafetta aprende de cor o texto em italiano do cronista Pigafetta. 

Confundem-se então os dois sujeitos e os seus discursos. 

 

Foi como se tivesse dado uma volta ao mundo 

‒ Quem era esse Pigafetta? 

‒ O supranumerário (Cardoso, 2013: 61) 

 

Quando Pigafetta-timorense conta a história de Pigafetta-italiano tornam-se evidentes no 

presente os equívocos lidos na História: as manhas da sobrevivência, a animosidade que os 

espanhóis da tripulação tinham a Fernão de Magalhães, português; a mestiçagem das raças e o 

hibridismo das nacionalidades dos marinheiros. Repetem-se, uma vez mais, o sentido de 

aventura que levou Pigafetta a embarcar, ou o medo de ler mal o que é dito ou tresler, forçando 

os sentidos do “texto”: 

  

‒ Os malaes não são de confiar […] 

‒ Espanhóis, camarada, espanhóis […] 

                                                            
8 Tradução nossa: “E, tendo nós pouquíssimas coisas para troca e constrangidos pela fome, fizemos 
reféns na nau um chefe de uma outra localidade chamada Balibó, com o seu filho pequeno, e por 
medo que os matássemos nos deram logo seis búfalos, cinco cabras e dois porcos. Mas em vez de 
completar o resgate com dez porcos e dez cabras, nos deram um búfalo. E depois os devolvemos a 
terra bem contentes com tecido, panos indianos de seda e algodão, azeite, machados indianos, 
navalhas, espelhos e facas”. 
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Espanhóis, italianos e toda uma sorte de gente vinda da Europa e que procurou nessa 

aventura uma oportunidade para salvar as vidas. 

O único que sabia o que estava a fazer era o navegador português, que conquistou a 

confiança do cronista italiano.” (Cardoso, 2013: 63) 

 

O novo contexto em que aqui lemos O ano em que Pigafetta completou a circum-navegação – já 

não tanto o da celebração da independência de Timor mas, sete anos depois, o da celebração 

da viagem de circum-navegação de Magalhães/Elcano – incita o leitor a um primeiro exercício 

intertextual, que é o seu cruzamento com a Relazione del primo viaggio in torno al mondo, do italiano 

Pigafetta (o livro que Pigafetta-sacristão cita ao longo do romance). Devemos talvez então 

recordar que, segundo Damrosch, a noção de Literatura-Mundo se estabelece quase sempre a 

dois níveis de relação textual: a existente entre textos específicos, de um mesmo autor ou de 

autores diferentes (a que Cesare Segre reservara o nome de “intertextualidade”), e a existente 

entre discursos ideológicos (que Cesare Segre denominara “interdiscursividade”). 

 

[…] the great conversation of world literature takes place on two very different levels: 

among authors who know and react to one another’s work, and in the mind of the reader, 

where works meet and interact in ways that may have little to do with cultural and historical 

proximity. (Damrosch, 2003: 298) 

 

Esta tipologia de Segre (1983), quando cruzada com o conceito de Damrosch, tem a nosso 

ver a vantagem de elucidar a complexidade de uma “fenomenologia das fontes” (15-28), 

indispensável para considerar a complexidade dos fenómenos de “polinização” e “relação” 

cultural (Buescu, 2013: 48-49), que equivale a essa interminável conversação entre escritores e 

leitores sobre o que distingue e une os dois níveis da Literatura-Mundo: uma conversação 

“among authors who know and react to one another’s work, and in the mind of the reader, 

where works meet and interact in ways that may have little to do with cultural and historical 

proximity” (Damrosch, 2003: 298). Tal continuidade entre os dois níveis é explicitada no final 

do romance, ainda que vá sendo construída desde o título, ambíguo quanto ao protagonista do 

feito histórico, Pigafetta (cronista ou sacristão) e não Magalhães ou Elcano… Ainda que uma 

das personagens, o marido da avó Aurora, seja sumariamente descrito como pequeno e coxo, 

as duas únicas características físicas que se sabem sobre Fernão de Magalhães, por assim o ter 

descrito Bartolomeu de las Casas, na Historia de las Índias (Roditi, 1989: 65, 81). 

O romance não é somente uma apropriação de outro livro, mas de muitos livros e 

histórias de muitos lugares e tempos, acoplados para contar uma história complexa: a 

independência de Timor. 

 

Assim aconteceu com a circum-navegação. O êxito deveu-se em grande parte a alguém 

que desde o início acreditou que seria possível. 

Numa outra direção [a mesma numa Terra redonda], foi a aventura levada a efeito por 

um punhado de homens que um dia foram para as montanhas. […] Pergunto quantos dos 

timorenses que embarcaram nessa aventura de construir um país independente acreditavam 

realmente num final feliz. Muitos dos que participaram fizeram-no pelos mais diversos 

motivos. Como aconteceu com os companheiros de viagem de Fernão de Magalhães. 

(Cardoso, 2013: 244) 
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A “refração elíptica das literaturas nacionais” de que fala Damrosch (ou a ”reflexão 

imagética” de que fala Goethe) expressa, com metáforas visuais, a necessidade de um duplo na 

criação, um sujeito dramático, em luta, não importando que ele se venere ou se odeie: importa 

somente que, por ambas as razões, o “outro” dialeticamente nos molde: 

 

This refraction, moreover, is double in nature: works become world literature by being 

received into the space of a foreign culture, a space defined in many ways by the host 

culture’s national tradition and the present needs of its own writers. […] The receiving culture 

can use the foreign material in all sorts of ways: as a positive model for the future 

development of its own tradition; as a negative case of a primitive, or decadent, strand that 

must be avoided or rooted out at home; or more neutrally, as an image of radical otherness 

against which the home tradition can more clearly be defined. (Damrosch in D’haen; 

Domínguez; Thomsen, 2012: 201) 

 

Tal refração pode ser descrita, segundo Damrosch, através da geometria da elipse, criada a 

partir de dois focos não sobrepostos: a fonte e a cultura recetora (Damrosch in D’haen; 

Domínguez; Thomsen, 2012: 201). Com efeito, no romance de Luís Cardoso, a oposição (ou a 

“dialética” no jargão revolucionário) é apresentada como elemento essencial da trama narrativa. 

 

Embora discordasse do seu ponto de vista, achava-o sincero nos seus propósitos e muitas 

vezes, por falta de uma boa argumentação, socorria-se de uma frase feita 

‒ É a dialética 

Que servia para justificar tudo e mais alguma coisa. (Cardoso, 2013: 12) 

 

Ironicamente, Luís Cardoso semeia o romance destas “dialéticas”, entidades que agem aos 

pares, alternando o impulso da criação. A mais notável talvez seja o das silenciosas gémeas 

Ema e Uma (que, em tétum, significam respetivamente a Gente e a Casa, forma de falar do 

coletivo e da sua intimidade). As sandálias mostram a ponderação de dois focos da elipse: “a 

fonte” e “a cultura recetora”, nos termos de Damrosch. O efeito se torna origem, como a 

origem era já um efeito. Significativamente, a narração do romance é suportada por essas duas 

sandálias, uma que fala, outra que resmunga: “as sandálias nunca tiveram escolha. Foram 

impostas uma à outra para que se aturassem uma à outra até se desfazerem”. São as duas 

sandálias que “aguentam com o peso dos homens”, divididos entre a ordem e o caos, pois 

quando eles estão fartos dos sapatos “que os tornam serviçais no emprego e na vida às 

convenções” se vingam nelas numa “fúria desgraçada de pedintes” (Cardoso, 2013: 9, 77, 83). 

 

 

2. “World literature is writing that gains in translation” 

As sandálias falam, conversam, mas não escrevem. Nunca sabemos quem escreve, como 

se o romance se situasse ainda numa dimensão oral, ainda sob muitos aspetos dominante na 

transmissão da cultura timorense, sendo Luís Cardoso, o escritor, ou seja, o dono da palavra 

(em tétum, o lia-nain). Mas não é ele somente um tradutor entre tradutores, naquela mesma 

função de Pigafetta, “lenguaraz” de Fernão de Magalhães? Ou não tem ele aquela função de 

Carolina, que fala por Pigafetta, a quem cortaram a língua por saber demasiadas coisas? 

 

Vai precisar de durubasa [tradutor] 
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Por ter a língua cortada. Ela poderia falar por ele. Nunca se sabe as dificuldades que pode 

encontrar um mudo. (Cardoso, 2013: 159) 

 

Como Goethe referiu, todo o tradutor vive de negociáveis equivalências. Fifty-fifty nunca é 

fifty-fifty, no barlaque, dotes do casamento, ou na vida. Já tudo estava nas artimanhas da troca 

entre a vida e os búfalos, narrada pelo cronista Pigafetta. Dissera Pigafetta que cada parte 

julgou ter enganado a outra, não lhe dando tudo o que pedia. O mesmo se passa no romance 

de Luís Cardoso com os bens, e com o maior dos bens, as palavras. Se “interpretar” é dar um 

preço equivalente, sempre cada um se apodera do que não é seu. Pigafetta-timorense toma 

como suas as palavras do Pigafetta-italiano. Cita-lhe de cor as palavras que escreveu sobre o 

momento da chegada, à baía de Sanlucar, num sábado, a 6 de setembro de 1522, três anos 

depois de ter partido, dezoito dos sessenta que tinham partido das Molucas, perdidos 

entretanto os que morreram de fome, os que fugiram e ficaram na ilha de Timor e os que 

morreram devido aos seus delitos: “Il resto, de sessanta che partissemo da Maluco, chi morse 

per fame, chi fuggitte nell'isola di Timor, e chi furono ammazzati per suoi delitti” (Cardoso, 

2013: 63). A frase aparece em italiano no romance de Luís Cardoso, e nunca é traduzida “à 

letra”. Talvez para que depois a personagem lhe possa dar uma interpretação, ainda mais livre: 

“Pigafetta disse um dia que os que fizeram a circum-navegação e que tiveram a sorte de 

regressar à Europa já não eram os mesmos que partiram” (Cardoso, 2013: 210). 

Como se a alusão fosse assumidamente uma tradução, em novo contexto, e legitimasse 

uma reavaliação, uma refração do que tinha sido dito/escrito. Pigafetta-timorense alterou já a 

interpretação do texto de Pigafetta-italiano. Refere agora uma suposta lenda timorense, que 

torna Pigaffeta-italiano em Pigafetta-timorense. Fugiu para terra, em Timor, misturou-se entre 

os que Pigafetta-cronista diz que se recusaram a seguir a rota de Elcano. Permaneceu na ilha, 

onde deixou larga descendência: sua estranha pele albina era disso prova. O Pigafetta-italiano, 

que escreveu o relato, é agora o Pigafetta-falso. O verdadeiro Pigafetta é timorense, um 

sacristão albino, seu descendente: 

 

Alguns continuavam ausentes. Embalados pelos anos que passaram no mar. Entre a água 

e o céu. Outros apropriaram-se da identidade dos que não voltaram. Como aquele que 

publicou o livro da volta ao mundo. Deu-lhe fama e talvez proveito. (Cardoso, 2013: 210) 

 

Por força do Eterno Retorno, da Roda da Fortuna ou do Rain-fila (nome em tétum, para 

designar os fenómenos de “mundo ao avesso”, quando os que perseguem passam a ser 

perseguidos e os que serviram agora se mostram arrogantes), a tradução gera um sistema de 

equivalências fiável para a parte que a acolhe. Dá o que pode ser recebido. O romance 

exemplifica ad nauseam a certeza de que as posições de cada um, alteradas pela revolução em 

360º, podem conduzir a uma empatia tolerante. 

Se as perspetivas ou ideias se repetem, podem generalizar-se através das metáforas as 

informações obtidas nas várias experiências do coletivo (História) ou do indivíduo (biografia). 

Trata-se, para Luís Cardoso, de um processo de conhecimento inevitável, nem bom nem mal, 

em que da constatação da semelhança (X ≈ Y) se passa pela interseção entre duas imagens 

distintas (X ∩ Y ) e a consequente substituição de uma imagem por outra (→ X = Y). Como 

explicar o que era uma viagem de circum-navegação a quem não sabe que o mundo é redondo? 

Assim como uma laranja. A tradução começa por ser uma metáfora, por que só assim se 

transmite a informação comum: 
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Lianas trepavam pelos troncos e sufocavam-nas. Tinha visto idêntica cena quando uma 

jiboia se enrolou no corpo de um búfalo (Cardoso, 2013: 60) 

 

[…] sabes o que significa a palavra ‘insuportável’? Pois claro que sabes sendo tu 

professora formada na Canto Resende. É quando o fogo nos entra pela casa dentro e o fumo 

nos sufoca e nos deixa sem respiração (108) 

 

Metonímias, sinédoques, hipálages, metalepses ou antanáclases, todas são generalizações 

em que a causa vale pelo efeito, a parte é lida como todo ou a mesma palavra evoca muitos 

sentidos. “Cheira a água de colónia. É este o cheiro dos malaes quando estão na colónia” 

(Cardoso, 2013: 136); “A época do Português Suave, o período do kretek, a fase do Marlboro” 

(Ibid., 178).  Na linguagem há inevitavelmente ironia, quando a reverência esconde o desprezo. 

As repetições levam sempre a novos sentidos da palavra. Ainda que sejam repetições 

imperfeitas, paranomásias: Pigafetta lembra “fetta”, a mulher, a chuva lembra o choro, Bali está 

em Balibó. As figuras retóricas revelam um sistema de equivalências da tradução, 

simultaneamente fiel e traidor, indício e superstição. Nelas se define o tradutor, empenhado 

numa troca de valores que, como sublinhava Goethe, sempre é imperfeita e inverosimilmente 

eficaz. Ineficaz é desejar que a troca não exista, sonhando com uma linguagem transparente em 

que cada signo designe um único referente. O que ficaria depois em cada nome que pudesse 

passar através do espaço e do tempo, considerando a alteração da matéria e a perceção do 

universo (diverso)? “Tantos os nomes que lhe cobriam a identidade. Como as folhas de uma 

cebola” (Ibid., 189) que se descasca até desaparecer… 

 

The balance of credit and loss remains a distinguished mark of national versus world 

literature: literature stays within its national or regional tradition when it usually loses in 

translation, whereas works become world literature when they gain on balance in translation 

[…]. (Damrosch in D’haen; Domínguez; Thomsen, 2012: 203) 

 

3. “World literature is not a set canon of texts but a mode of reading: a form of 

detached engagement with worlds beyond our own place and time” 

Trair a história é ficar-se pelos factos visíveis. Ou pelos registos do calendário de bordo, de 

que passou a duvidar Pigafetta, o cronista. No romance se demonstra que não se deve acreditar 

no que dizem as fotos. Como sucedeu com as de um governador português que pretendia 

realizar uma exposição em Portugal sobre os povos de Timor. Inventou-lhes uma identidade: 

“Algumas moças tiveram de baixar as lipas que lhes cobriam os seios. Para mostrar como 

viviam nas suas aldeias. Embora andassem cobertas havia muito. Batizadas. Algumas 

estudavam nos colégios das Clarissas” (Cardoso, 2013: 31). Trair a história é não ouvir a gente 

muda, como Pigafetta, a quem acabaram por cortar a língua. Trair a história é acreditar na 

imutabilidade das aparências, pois tudo muda com o tempo, como bem ensinam as lendas de 

Timor ou as Metamorfoses de Ovídio9. Trair a história é também acreditar nas palavras, não ser 

                                                            
9 Transcrevemos, como exemplo, as crenças em Ataúro, estudadas por Jorge Barros Duarte: “Se o 
espírito do morto não traz nenhum sinal e for, por isso, julgado bom pelo conselho dos espíritos dos 
seus antepassados, já não vai para Lou-Mera [caverna vermelha], mas deve ainda atravessar um longo 
processo de reencarnações [sic] zoomórficas, morrendo seis vezes sucessivas em forma de bichos, 
particularmente de lagartixa (téki) e de um passarinho chamado manu-lelúli (pássaro + sagrado). No 
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sensível à possibilidade de, noutras línguas e noutros tempos, elas significarem coisas muito 

diferentes. 

 

At any given time, a fluctuating number of foreign works will circulate actively within a 

culture, and a subset of these will be widely shared and enjoy a canonical status, but different 

groups within a society, and different individuals within any group, will create distinctive 

congeries of works, blending canonical and noncanonical works into effective microcanons. 

(Damrosch in D’haen, Domínguez, Thomsen, 2012: 204-205) 

 

O ano em que Pigafetta completou a circum-navegação parte certamente de algumas 

particularidades timorenses. Há um nível em que o romance não dispensa o glossário final, as 

singularidades de uma nação com cerca de duas dezenas de línguas: duas oficiais, o tétum, com 

duas variantes, e o português; duas línguas de trabalho: o bahasa e o inglês, e ainda as de 

expressão regional, como o mambai, o fataluco, o ataurense, o becais, o galóli, o mucassai, 

baiqueno, o bunaque, o idalaca, o cauaimina, o lovaia, o macalero, o quemaque, o tolodede, o 

habo. Frutos dos fluxos comerciais da China, o hacá, o cantonês e o mandarim. Na verdade, 

cada timorense é uma torre de Babel. 

 

[…]  uma manta de retalhos de vários continentes. Um avô português (tinha de haver um 

avô português pelo meio) que tivesse casado com uma morena de Goa. Um pai crioulo e 

boémio que encontrou a felicidade junto de uma mestiça chinesa, filha de um desses 

desterrados de delito comum que vieram de Macau e se casaram com mulheres locais. (retrato 

de Isadora, Cardoso, 2013: 86) 

 

Mas será só em Timor, lá “no fim do mundo”, que vemos a nossa face múltipla? 

 

Se pudesse gostaria de andar sempre em frente. Em linha reta. Uma estrada que fosse 

sempre em frente e atravessasse a fronteira, a ilha, outras ilhas, outras fronteiras, continentes 

e mares. Se fosse sempre em frente, tinha a certeza de que tempos depois havia de regressar 

ao mesmo sítio. Foi isso que lhe disse o sacristão Pigafetta quando disse que a Terra era 

redonda.” (Cardoso, 2013: 209-210) 

 

Com efeito, segundo o mito da enguia contado na ilha de Ataúro, no princípio tudo foi 

terra firme. E a terra era só uma (Duarte, 1984: 211). 
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Completam-se, em 2019, quinhentos anos do início da viagem de circum-navegação levada 

a cabo por Fernão de Magalhães e concluída por Juan Sebastián Elcano, depois da morte do 

primeiro num ilhéu das Filipinas. Em 1519, passavam 21 anos da chegada de Vasco da Gama à 

Índia e 19 anos do descobrimento do Brasil. O ciclo iniciado no fim do século XV estava no 

auge e Portugal começava a construir os seus fundamentos como nação gloriosa. A identidade 

portuguesa já se vinha delineando desde os primórdios da nacionalidade com as vitórias de D. 

Afonso Henriques e a afirmação do seu destino predestinado e abençoado por Deus. A lenda 

do milagre de Ourique, repetida acriticamente, até Alexandre Herculano, em meados do século 

XIX, a ter posto em causa, é a prova incontestável da ideia vincada e repetida 

incondicionalmente pelos cronistas, que veem neste episódio uma prova irrefutável das 

virtudes lusitanas (que começam a ser construídas com a atuação de Viriato em luta contra os 

romanos, luta nem sempre fidedignamente relatada), que se vão adensando e desenvolvendo 

até à saga marítima, que, definitivamente, as consagra como superiores às de todas as outras 

nações, conhecidas e/ou desconhecidas. 

De acordo com a doutrina de Martin Puchner, no seu recente ensaio The Written World – 

The Power of Stories to Shape People, History and Civilization (2017), é difícil imaginar um mundo sem 

literatura, porque esta sempre moldou a vida dos homens, influenciando o seu modo de 

encarar e determinar religiões e crenças. O autor chega mesmo a defender que, sem a escrita, 

todas as religiões teriam desaparecido e apresenta um elenco de textos que apelida, de 

fundacionais, textos que atingem tal poder e significado que se tornam imprescindíveis para 

determinadas culturas, ensinando aos povos de onde vieram e como devem atuar nos 

diferentes momentos da vida (Puchner, 2017: 6-8). Os textos escolhidos por Puchner, na sua 

disparidade exemplar, demonstram cabalmente o que o autor entende como textos 

fundacionais, criadores de um cânone condicionador da ideia de pertença a um grupo. Os 

textos escolhidos vão desde a Ilíada, Gilgamesh ou a Bíblia ao Romance de Genji (escrito no século 

XI, no Japão) às Mil e Uma Noites, ao Manifesto Comunista e ao D. Quixote. 

A diversidade das obras citadas leva-nos a equacionar a importância da escrita e o seu 

papel na conservação do passado ou, melhor ainda, de um passado que, longe de ser rigoroso, 

se adapta na perfeição ao momento presente, aos seus interesses, medos e desejos. Um oblíquo 

paradoxo se instala e torna o texto literário duplamente significativo e, por que não, 

fundacional. Se, por um lado, o passado se atualiza através da ficção e se confunde com ela, por 

outro, sabemos que do passado só conhecemos o que sobre ele foi escrito (Hutcheon, 1988; 

Marinho, 1999). Esta aparente ambivalência instaura um universo dubitativo, gerador de 

sentimentos diferentes, consoante o grau de complexidade da leitura e da sua interpretação. Os 

textos fundacionais falam do passado, mas este não é necessariamente objetivo ou factual, ele 

apresenta-se frequentemente como um passado subjetivo, atualizado de múltiplas formas, que 

vão desde uma visão condicionada pelo presente da escrita a uma visão mítica. A dupla 

característica dos diferentes textos complementa-se e eles serão difíceis de distinguir, embora, 

facilmente, possamos avaliar a funcionalidade de cada um. Sabemos que os romances históricos 

românticos tentam reconstituir o passado, legitimando o presente através de acontecimentos 

mais ou menos idealizados que são narrados como pertencentes a épocas pretéritas. Alexandre 

Herculano, para darmos apenas um exemplo, em O Monge de Cister, aproveita factos históricos 

do reinado de D. João I, para justificar opções políticas do liberalismo oitocentista e criar, 

assim, uma ideia de nação que idealiza o passado, a fim de poder tirar proveito para opções 

políticas que lhe são caras, como afirma Andrew Escobedo (Escobedo, 2010: 208). 
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Há, no entanto, outros textos e que, na realidade, são os que agora nos interessam, que 

alimentam a conceção de que as nações são únicas, portadoras de características próprias, que 

as distinguem positivamente. É a tese defendida por Sarah M. Corse (Corse, 2010: 211-219), 

num interessante artigo intitulado “Nationalism and Canon Formation”, onde diretamente se 

refere a natureza construída das nações (“constructed nature of nations”, Corse, 2010: 213). É 

fácil imaginar um país que não existe, idealizado, onde o exilado, como diz Ali Benmakhlouf 

(2011: 146), constrói o imaginário de um lugar inexistente, mas que serviria de ponto de apoio 

à sua sensação de “déplacement, l’«out of place»”. 

Esta criação de textos a que poderíamos chamar fundacionais, na esteira de Martin 

Puchner, na obra referida, são normalmente textos que exaltam as glórias de um povo ou que 

traçam o caminho a seguir, insinuando tácita ou claramente coordenadas que acabam por vir a 

ser consideradas fundamentais, para a elaboração de legitimações identitárias importantes na 

construção de um imaginário coletivo. 

Em Portugal, a época da expansão marítima, que se inicia no século XV e termina só no 

XVII, com a perda da independência nos finais de quinhentos (1580) e a consequente alteração 

no domínio do comércio ultramarino, revela-se um período de particular interesse para a 

criação de textos, que poderemos considerar como criadores de uma ideia de nação que já se 

começara a delinear nos primórdios da nacionalidade, se consolidara com Aljubarrota e tem o 

seu auge com as descobertas. Curiosamente, encontramos, já na altura, e falamos dos séculos 

XVI, XVII, algum espírito crítico e vozes dissonantes no meio de textos realmente 

fundacionais e que parecem já antecipar o que, nos alvores do século XXI, se designará como 

os anti-heróis perdedores ou o perdedor ético (Amar Sánchez, 2010: 2534). 

Estes perdedores, que textos como Auto da Índia (1509) de Gil Vicente ou Peregrinação 

(1614) de Fernão Mendes Pinto, de certa forma, atualizam, serão aproveitados em várias obras 

contemporâneas, que oportunamente analisaremos. 

Regressemos, porém, às obras que ajudam a criar a noção de grandeza e instauram um 

clima propício ao aparecimento de conceções gloriosas de nação. 

De um ponto de vista estritamente cronológico, podemos considerar como importantes o 

Roteiro da Primeira Viagem de Vasco da Gama à Índia, atribuído a Álvaro Velho e, supostamente, 

escrito durante a viagem e A Carta do Achamento do Brasil, endereçada por Pêro Vaz de Caminha 

ao rei D. Manuel I, a dar conta da chegada da armada de Pedro Álvares Cabral àquela região 

(1500). Estes dois relatos, na sua aparente objetividade e factualidade, funcionam já como 

textos fundacionais da glorificação da nação. 

No entanto, a obra-prima e de referência será, sem dúvida, Os Lusíadas (1572), obra que 

consagra a viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia e enaltece a história de 

Portugal, gloriosa e abençoada por Deus. Na epopeia quinhentista, estão presentes todos os 

ingredientes e a história portuguesa é relatada através da voz de Vasco da Gama, que se limita a 

enumerar os feitos gloriosos dos reis (frequentemente belicosos). Penso que esta obra poderá 

ser considerada a obra fundacional, por excelência, o lugar de autêntica mitificação da atuação 

dos portugueses e que nada tem a ver com a leitura feita por modernos historiadores, leitura 

que poderá estar condensada num breve ensaio de Roy Moxham (2016), intitulado The Theft of 

India, que dedica três capítulos à presença portuguesa e cujos títulos nos dão a noção da 

interpretação que dela é feita: “The Portuguese – Spices, Christianity and Extreme Violence”; 

“The Portuguese – Conquest, Horticulture, the Church and the Inquisition”; “The Portuguese 

– Terror, Luxury and Decay” (Moxham, 2016: 1-21; 22-43; 121-138, respetivamente). 
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É na mesma linha que, ainda em 1928, o modernista brasileiro Oswald de Andrade, no 

Manifesto Antropófago, mesmo se, em modo irónico e em tom confessadamente irreverente 

(próprio do espírito das vanguardas), escreve: “Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro 

empréstimo, para ganhar comissão. O rei analfabeto dissera-lhe: ponha isso no papel, mas sem 

muita lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em 

Portugal e nos trouxe a lábia” (Teles, 2012: 499); “Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, 

o Brasil tinha descoberto a felicidade” (Teles, 2012: 504). 

Se fizermos um estudo mais completo, perceberemos que, já em Os Lusíadas, há um 

episódio, que prevê alguns prejuízos provocados pela empresa gloriosa. Esse episódio situa-se 

nas últimas estâncias do Canto IV (94-104), onde se põe em causa a necessidade da epopeia 

marítima e se apontam problemas que daí advirão. Pela voz do Velho do Restelo, “um velho, 

de aspeito venerando” (IV, 94), se enumeram os malefícios desta aventura. Começando por 

apelidá-la de “ó glória de mandar, ó vã cobiça” (IV, 95), o Velho afirma que a longa viagem 

será “Fonte de desemparos e adultérios / Sagaz consumidora conhecida / De fazendas, de reinos 

e de impérios” (IV, 96). 

Esta afirmação parece ecoar o que Gil Vicente já ironizara na farsa Auto da Índia (1509), 

onde a mulher, feliz pela partida do marido, se delicia na companhia de amantes e deseja 

ardentemente que aquele não regresse, o que, na verdade, não acontece; quando ele volta, ela 

finge alegria e diz que só rezou e chorou na sua ausência. 

De certa forma, Fernão Mendes Pinto, marinheiro sem grande glória institucional, narra 

uma espécie de anti epopeia em Peregrinação (publicado em 1614, 31 anos após a sua morte), o 

que não deixa também de constituir uma outra espécie de texto fundacional, que não podemos 

deixar de ter em conta, porque ele também faz parte do inconsciente português. É o mundo 

diferente que se desdobra perante os nossos olhos (tal como acontecera com as viagens de 

Marco Polo) e foi esse o mundo que os portugueses desbravaram e que, indubitavelmente, 

passou a fazer parte do seu imaginário. 

Estas viagens abrem o caminho para a viagem de circum-navegação de Fernão de 

Magalhães e Sebastián Elcano, cujos 500 anos se comemoram este ano, e que resultou das 

várias experiências levadas a cabo pelas navegações que a antecederam e que efetuaram 

tentativas de diferentes caminhos e rumos. 

Até ao século XIX, a herança legada por estas obras mantém-se inalterada, embora as 

vicissitudes políticas nem sempre tenham sido as mais favoráveis, desde a anexação espanhola, 

durante 60 anos (até 1640), até às invasões napoleónicas no início de oitocentos e 

correspondente fuga para o Brasil (que tinha sido o lugar edénico do ouro e das pedrarias 

durante o reinado de D. João V) da rainha louca, D. Maria I, e do príncipe regente, o futuro D. 

João VI. São exatamente as invasões napoleónicas e a mudança socioeconómica e política 

sentida em França, no fim de setecentos, que vão legitimar a voga do romance histórico e que 

permitem a revalorização dos textos fundacionais de que falámos. 

A título de exemplo, destacamos obras de Campos Júnior (Guerreiro e Monge, Estrela de 

Nagasáqui), Artur Lobo d’Ávila (O Reinado Venturoso, A Descoberta e Conquista da Índia pelos 

Portugueses, Os Caramurús), Pinheiro Chagas (A Descoberta da Índia contada por um Marinheiro, A 

Marquesa das Índias, A Jóia do Vice-Rei) ou Henrique Lopes de Mendonça (Os Órfãos de Calecut) 

que, curiosamente, se situam todas nos finais do século XIX, início do XX. 

É interessante verificar que o romance histórico de Alexandre Herculano e de seus 

seguidores situa a ação prioritariamente na Idade Média e que as descobertas são apenas 

utilizadas como tema, já perto do fim de século XIX. A explicação não parece complicada: 
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depois das invasões francesas, consequência da política hegemónica de Napoleão, era 

necessário intensificar a ideia de nação, incutir no povo, que, subitamente, vira alterarem-se 

coordenadas e hábitos há muito estabelecidos, a noção de que havia séculos de história 

legitimadores de nações independentes com crenças, culturas e valores muito próprios. Por esta 

razão, os romances de Alexandre Herculano se situam em momentos-chave, como a invasão 

dos árabes (Eurico o Presbítero), a independência em relação ao reino de Castela (O Bobo) ou a 

consolidação do poder político, depois de uma crise dinástica nos finais de trezentos (O Monge 

de Cister). 

Também não é difícil explicar que o tema das descobertas tenha surgido na última década 

de oitocentos, momento politicamente difícil, assinalado pelo Ultimatum Inglês (1890) e pela 

crise socioeconómica, provocada pelas forças anarquistas e republicanas. É a altura ideal para 

reaproveitar os textos fundacionais (sobretudo Os Lusíadas) e criar a ideia de um país de 

passado glorioso, que se levantará dos escombros e voltará a ser a referência europeia que fora 

em tempos. As obras atrás referidas são exemplares para a consecução deste objetivo. Aliás, 

Henrique Lopes de Mendonça, autor do romance citado e de uma série de oito pequenos 

volumes, que levam o título genérico de Cenas da Vida Heroica, é também o autor da letra do 

Hino Nacional republicano, que configura a mesma ideia de passado glorioso e de atitude 

saudosista perante um presente humilhado, controverso e sem perspetivas. 

A saga heroica das descobertas tem uma espécie de anti-herói, que, de certa forma, 

simboliza a sua derrocada: D. Sebastião, o rei desaparecido, morto em 1578, na batalha de 

Alcácer-Quibir, o que acelerou a perda da independência em 1580. No período romântico, há 

algumas versões favoráveis ao jovem rei (Marinho, 2005: 405-429), mas já se começa a delinear 

algum espírito crítico, bem visível no romance de Camilo Castelo Branco, O Senhor do Paço de 

Ninães: “D. Sebastião, o doido providencial, pagou por si, por D. João III, por D. Manuel, por 

D. João II, pelo conquistador de Tânger, pelo conquistador de Ceuta” (Castelo Branco, 1966: 

129). Na década de 70 de oitocentos, Pereira Lobato é também uma voz crítica, na tetralogia 

que publica entre 1872 e 1876 (Os Fidalgos do Coração de Ouro, A Queda de um Gigante, Baronesa de 

la Puebla e Estandarte Real). Expressões como “criança insensata” (Lobato, 1875: 28) 

demonstram inequivocamente a focalização crítica em relação ao monarca. Outros autores da 

mesma época têm opiniões semelhantes e Marcelino Mesquita, em Os Quatro Reis Impostores 

(1908), consegue ser de uma enorme virulência e agressividade: “Combinando estas misteriosas 

divagações nocturnas com a repugnância que lhe inspiravam as mulheres, o leitor compreende 

que o alucinado se desdobra em pederasta” (Mesquita, 1908: 13). 

O caso de Aquilino Ribeiro, porém, é, sem dúvida, o mais interessante. Em Aventura 

Maravilhosa (1936), parte-se do princípio de que o rei não morreu e exploram-se os malefícios 

que a sua volta traria para o reino. A tácita ordem de execução proferida por Filipe II repõe o 

discurso oficial da História: 

 

O malfadado príncipe levou a flor dos portugueses ao cutelo e no fundo ninguém lhe 

perdoa. Se mais o não execram, é apenas porque está morto. De contrário, levantar-se-iam 

contra ele as pedras das calçadas. (Ribeiro, 1985: 28); 

 

Cristóvão de Moura estava à sua beira, imóvel e atento como rei de armas. 

‒ Sua Majestade é meu hóspede ‒  disse Filipe. ‒  Não tem que dar mais um passo fora 

do Escurial… 
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E fitou o valido de olhos nos olhos, como só muito de raro em raro fazia, com fixidez 

tão imperativa que, acima da sua humanidade, se sentia erguer uma razão mais alta […] 

Recebeu Cristóvão de Moura, sem pestanejar, o mandato sinistro, limitando-se a responder: 

‒ Serão executadas as ordens de Vossa Majestade. (Ribeiro, 1985: 225) 

 

Este anti-herói será ainda protagonista de muitos romances nas últimas décadas de 

novecentos. Escolheremos apenas As Naus, que nos parecem um caso paradigmático de 

tratamento do fenómeno das descobertas. 

Na verdade, os anos oitenta e noventa do século XX vêm chamar a atenção para a epopeia 

quinhentista, mas a visão é frequentemente desenganada e crítica. São várias as obras que 

abordam o tema, sobretudo no que à presença em África diz respeito, mas a viagem à Índia 

também é desconstruída. 

Começando pela descoberta do caminho marítimo para a Índia, salientamos três obras: 

dois romances e uma paráfrase da epopeia camoniana. 

O primeiro romance, de 1994, intitula-se Além do Maar e é da autoria de Miguel Medina. 

Nele se recria a viagem de Vasco da Gama e os capítulos iniciam-se com uma epígrafe do 

poema de Camões (Marinho, 1999: 238-243). A obra é constituída como uma partitura, com 

Abertura, Três Andamentos, intercalados por Intermezzos, Final e Posfácio (que reúne notas 

dispersas). Esta divisão do romance favorece a leitura distanciada, uma vez que tais designações, ao 

causar estranheza, obrigam o leitor a assumir uma atitude mais crítica do que se a divisão fosse a 

tradicional, em capítulos, com ou sem título. 

No início do livro, deparamos com duas epígrafes (uma do Roteiro do Descobrimento da Índia por 

Vasco da Gama, século XV, e outra de Kuth Ad-Din An-Nahravali, História da Conquista do Yémen 

pelos Otomanos, século XVI) que, por opostas, dão a medida exata da relatividade da focalização 

histórica oficial. A transcrição de ambas parece-nos digna de interesse, até porque elas condicionam 

o tom de todo o romance: 

 

Na era de 1497 mandou el-Rei dom Manuel, o primeiro deste nome em Portugal, quatro 

navios, os quais iam em busca da especiaria. Partimos do Restelo um sábado, que eram oito dias 

do mês de Julho. Que deus nosso Senhor deixe acabar o nosso caminho em seu serviço. Amen. 

 

Foi nos primeiros anos do décimo século que teve lugar entre os acontecimentos 

desventurosos dignos de mensão [sic] a vinda dos malditos portugueses, nação dos franges, 

amaldiçoados sejam eles, às terras da índia. (Medina, 1994: 11) 

 

Neste livro, a focalização nunca é a de Vasco da Gama ou de seu irmão, mas a dos 

marinheiros, dos degredados e até dos nativos. Esta inflexão na focalização determina o modo 

como os mesmos eventos são narrados e modifica o grau de heroicidade dos feitos históricos na 

esteira do que defende Amar Sánchez, na obra citada: “[…] el triunfo siempre es sospechoso, sólo 

es possible quando se há pactado y se han acceptado connivencias con el poder” (Amar Sánchez, 

2010: 25). 

Em 1998, Mário Cláudio publica Peregrinação de Barnabé das Índias, onde, mais uma vez, se 

fala da viagem de Vasco da Gama, que, aqui, assume um caráter iniciático, que até então lhe era 

desconhecido. Não há propriamente a reconstituição de uma época histórica ou a proposta de 

uma sequência alternativa à habitual. Há sim uma espécie de reflexão sobre verdades 

intemporais, incluindo a passagem inexorável do tempo e o seu último significado. 
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A viagem do descobrimento do caminho marítimo para a Índia, visionada por Barnabé, um 

marinheiro judeu, falsamente convertido, e por Vasco da Gama, com o qual possui vários traços 

identificativos, assume-se como um percurso conducente à sabedoria absoluta. 

Diferente é a anti epopeia de Gonçalo M. Tavares, Uma Viagem à Índia (2010). Nesta obra, 

composta por dez cantos, deparamos com um discurso irónico, paródico, que recria os conhecidos 

episódios, imprimindo-lhes características diferentes e “atualizadas”: a costa de África e Melinde 

são substituídas por Londres e Paris, em que Londres é um lugar de traição e corrupção, e Paris, 

um local de descanso e recompensa, à semelhança da Ilha dos Amores camoniana. A viagem à 

Índia funciona como uma espécie de utopia inalcançável e a Índia como lugar de sabedoria e de 

desenganos, mas também lugar inútil, porque só a inutilidade é importante e produtiva. Em Uma 

Viagem à Índia, a ideia de Nação é desestabilizadora e desconfortável, o cânone parece estar em 

perigo e o texto fundacional (Os Lusíadas) é parodiado, sobressaindo a caricatura, que desestrutura 

o cânone e o imaginário coletivo. 

O mesmo se passa em relação à presença em África e à história de Portugal que, 

definitivamente, não é “a história que se conta na instrução primária e se deixa nas crónicas 

assinaladas por feitos de guerras e conquistas” (Ruben A., 1966: 138), como escreve Ruben A. em 

A Torre da Barbela, publicado em 1964, quando a guerra de independência das colónias já tinha 

começado.  

São variadíssimos os romances que poderíamos citar, desde Os Cus de Judas (1979), Fado 

Alexandrino (1983), As Naus (1988) ou O Esplendor de Portugal (1997), de Lobo Antunes, A Costa dos 

Murmúrios (1988), de Lídia Jorge ou Jornada de África (1989), de Manuel Alegre, este último 

parafraseando a obra de Jerónimo de Mendonça, Jornada de África (1607), cujo autor foi 

companheiro do rei Sebastião, em Alcácer-Quibir. 

Na impossibilidade de analisar cada um deles, vamos centrar-nos em As Naus, em cuja 

narrativa se ilustra magistralmente a tese que queremos defender: a dignidade possível na derrota, 

mesmo se caricaturada ou, até, ridicularizada (Amar Sánchez, 2110: 26-28). São as “ruínas do 

cataclismo” (Antunes, 1988: 135). Os heróis conhecidos da História de Portugal contracenam, 

atuam num palco que não é o seu, isto é, não é o cenário que os consagrou, é um cenário 

contrafactual, num tempo e lugar anacrónicos, labirínticos e desconcertantes. E neste ambiente de 

personagens gloriosas/derrotadas, não falta Fernão de Magalhães, “esse chato” (Antunes, 1988: 

151), “apagado de febres no seu camarote de madeiras raras deixando em testamento aos 

marinheiros um óleo de Vieira da Silva e as obras completas de Pierre Loti” (Antunes, 1988: 177). 

Não vale a pena comentar o tom, a linguagem, a anacronia, a estranheza. 

O romance estrutura-se num discurso oscilante entre uma terceira pessoa narrativa e primeiras 

pessoas dispersas por variadas personagens. Exemplos como a seguir citado podem ser 

encontrados do início ao fim do romance: “enxotaram-me para um miserável edifício de cimento 

[…]. E lembrou-se dos entardeceres espavoridos dos últimos tempos de Angola” (Antunes, 1988: 

13). 

Em todo o livro, há a sensação de que “o espelho do vestíbulo comprado na feira de 

Almeirim […] deformava os rostos e torcia os gestos em ondulações embaciadas, devolvendo a 

cada um a sua face secreta e genuína, aquela que apenas a solidão do sono ou o abandono do amor 

finalmente revelam.” (Antunes, 1988: 14). Os rostos deformados, a caricatura daqueles de quem 

apenas conhecemos a faceta pública, gloriosa e censurada, serão as personagens do romance, com 

nomes de heróis, mas com existência de pedintes loucos e desajustados. Recordações várias 

entrelaçam-se ao longo do romance, sempre eivadas de ironia, atualizadas num “calendário parado 
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em Julho de mil novecentos e trinta e cinco” (Antunes, 1988: 70) e com o “desejo de inventar para 

si mesmo o passado que perdera” (Antunes, 1988: 126). 

Esta “raça de heróis e marinheiros […] que definha” (Antunes, 1988: 189), que se compraz 

em necessidades básicas como urinar” (Antunes, 1988: 24), símbolo de uma inferioridade muito 

próxima da caricatura, mas que mira “a eternidade na expressão de estupidez visionária dos heróis” 

(Antunes, 1988: 29), “como se as caravelas atravessassem as avenidas” (Antunes, 1988: 17), define 

o universo de As Naus (cujo título previsto era O Regresso das Caravelas e que só uma razão 

completamente extrínseca à obra, a existência prévia de um romance já registado, impediu esta 

designação que, aliás, se mantém no título da tradução em francês e em inglês). 

Numa confusão de tempos e lugares, a que já aludimos, e que se verifica ao longo de todo o 

texto, constantemente oscilando entre o presente da narração e a época das descobertas, 

encontramos palavras cuja grafia é explicitamente antiga, simbolizando a falência das balizas 

temporais: reyno, Manoel, Loanda, Lixboa. 

Neste ambiente tresloucado, encontrámos “um homem de nome Luís”, perífrase evidente de 

Luís de Camões e as Tágides, Vasco da Gama, Francisco Xavier, Pedro Álvares Cabral, Diogo Cão, 

Cervantes, Garcia de Orta, Manual de Sousa Sepúlveda, Gil Vicente, Fernão Mendes Pinto, Pe.  

António Vieira, Rodrigues Lobo, Fernão de Magalhães, rei mago transviado, D. Manuel, D. 

Sebastião, Afonso de Albuquerque, D. Francisco de Almeida, Nuno Álvares Pereira, Infante D. 

Henrique, Pero Vaz de Caminha, Lorca, Buñuel, António José da Silva e um casal anónimo de 

retornados. Entre outros espaços, estas personagens movimentam-se na Residencial Apóstolo das 

Índias, bordel gerido pelo Senhor Francisco Xavier e a boite Aljubarrota. A confusão é evidente, a 

convivência difícil. 

Desta variada panóplia, destacaremos “o homem de nome Luís”, Vasco da Gama, Francisco 

Xavier e D. Sebastião, dada a inegável importância que estas figuras assumem no romance. 

Luís de Camões, sempre designado por uma perífrase que lhe retira a inegável glória e 

supremacia imediatamente aliadas ao nome, não deixa de ser facilmente reconhecido, o que 

duplamente aumenta a caricatura irónica que dele é feita. Carregando uma urna com o cadáver do 

Pai, esta personagem é apresentada sem qualquer heroicidade e, até, de certa forma, como um anti-

herói risível: 

 

Era uma vez um homem de nome Luís a quem faltava a vista esquerda, que permaneceu no 

cais de Alcântara três ou quatro semanas pelo menos, sentado em cima do caixão do pai, à espera 

que o resto da bagagem aportasse no navio seguinte. (Antunes, 1988: 19) 

 

É num café, sem honra ou glória, que “o homem de nome Luís”, falando desta vez em 

primeira pessoa, exclama: “comecei a primeira oitava heroica do poema” (Antunes, 1988: 97). A 

dificuldade em se desembaraçar do caixão com os restos mortais do pai, que poderá significar a 

impossibilidade de se libertar do passado, do imaginário, que persegue o povo português, a miséria 

de vida que leva e o desencanto total, favorecem o discurso caótico, grotesco, de que a transcrição 

seguinte é um exemplo, entre muitos que poderiam ser citados: 

 

O homem de nome Luís emendava, na toalha de oleado do almoço, amores desastrosos de 

aias e de reis, e Garcia de Orta comunicava, a afinar botões, com um chefe religioso persa 

convertido às ondas hertzianas pela sua décima quinta concubina, afilhada do cônsul mexicano 

com quem trocava conversas de bordel e vagas noções científicas de manual de liceu. (Antunes, 

1988: 163) 
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A ausência de dignidade também se presentifica no facto de Francisco Xavier ser o dono da 

Residencial Apóstolo das Índias, espécie de bordel (“uma casa arruinada no meio de casas 

arruinadas”, Antunes, 1988: 31) e de Vasco da Gama se dedicar às tarefas menos nobres, 

contracenando com um D. Manuel de caricatura, imersos num ambiente desconcertante: 

 

Aos domingos de manhã, se havia sol, o rei D. Manoel buzinava da rua, do interior de um 

Ford antiquíssimo, ferrugento e descapotável, e as vizinhas, estremunhadas, espiavam em camisa 

o monarca de coroa de folha na cabeça e blusão de manga arregaçada, que acenava a Vasco da 

Gama com o ceptro ordenando-lhe que descesse para seguirem, Marginal fora, a discutir o 

Oriente num rebolar coxo de bielas, envoltos em rolos de fumo escuro do motor. (Antunes, 1988: 

183) 

 

É neste cenário de farsa que encontramos as personagens que o nosso imaginário aprendeu a 

venerar e onde qualquer pequeno índice de grandeza é imediatamente esmagado pelo peso do 

ridículo de que D. Sebastião será o máximo expoente. Este rei, vencido em Alcácer-Quibir, marca, 

como disse atrás, a derrocada do esplendor das descobertas, o fim de um sonho de glória. Algumas 

passagens referentes ao jovem rei transformam-no num fantoche, que aciona o efeito de 

distanciação, necessário para a leitura crítica do romance e da História: 

 

[…] o rei D. Sebastião surgiu a cavalo rodeado de validos, arcebispos e privados, vestido de 

uma armadura de bronze e de um elmo de plumas, e desapareceu para as bandas do pelourinho 

da Câmara, seguido pelo espanto dos polícias e dos guarda-nocturnos, a caminho de Alcácer-

Quibir (Antunes, 1988: 166); 

 

[…] uma sentinela nos informou que o rei Filipe se reunira com os seus marechais na rulote 

do Estado-Maior a combinar a invasão de Portugal, porque D. Sebastião, aquele pateta inútil de 

sandálias e brinco na orelha, sempre a lamber uma mortalha de haxixe, tinha sido esfaqueado num 

bairro de droga de Marrocos por roubar a um maricas inglês, chamado Oscar Wilde, um 

saquinho de liamba (Antunes, 1988: 179). 

 

Estas citações dispensam qualquer comentário e legitimam a inclusão destas personagens num 

asilo de alienados, esperando “um adolescente loiro, de coroa na cabeça e beiços amuados, vindo 

de Alcácer-Quibir” (Antunes, 1988: 247). 

A perda do Império deixou as suas marcas. À descolonização sucedeu um desengano e os 

heróis celebrados durante séculos, subitamente, perderam a aura absoluta para se relativizarem 

como humanos, frequentemente ridículos e despidos de contenção crítica. Só lhes resta olharem “o 

oceano vazio até à linha do horizonte” (Antunes, 1988: 247), sem caravelas e sem heróis. 
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Introdução  

É inquestionável a importância do legado árabe-islâmico para o progresso cultural e 

científico da Europa, nomeadamente irradiado para todo o continente a partir da presença 

muçulmana na Península Ibérica durante oito séculos. Contudo, ainda sabendo do elevado nível 

de conhecimento desta emergente civilização na Idade Média, o Ocidente tem reagido 

negativamente ao desenvolvimento de investigações que afirmam a possibilidade dos 

muçulmanos terem chegado à América em tempos pré-colombianos. 

Estas iniciativas ganharam fôlego nos anos 90 – momento em que se comemoravam os 

500 anos do descobrimento deste continente por Cristóvão Colombo (1492-1992) – e 

coincidem com a onda pós-colonialista que se desenvolveu em nível mundial a partir do final 

do século, deflagrando uma série de reivindicações afirmativas por parte dos povos mais ao sul 

do planeta, entre as quais uma revisão das narrativas históricas que substitua o eurocentrismo 

por uma abordagem mais inclusiva e diversa.  

Um episódio recente evidenciou a existência desta polêmica e o jogo de poder subjacente 

à dialética pós-colonial. Envolve as declarações públicas do presidente da Turquia, Recep 

Tayyip Erdoğan, em novembro de 2014, durante uma cúpula de líderes muçulmanos da 

América Latina, realizada em Istambul, afirmando os muçulmanos teriam chegado ao 

continente no século XII – mais precisamente em 1178. E que, prova disso, teria sido uma 

menção feita por Colombo em sua bitácora sobre a existência de uma mesquita em cima de 

uma montanha em Cuba. Segundo ele, esta hipótese – que não era novidade – estava amparada 

por investigações de diferentes especialistas, em particular de Fuat Sezgin (1924-2018), então 

diretor do Instituto de Ciência Islâmica e professor emérito da Johann Wolfgang Goethe 

University of Frankfurt, Alemanha. “An objective writing of history will show the contribution 

of the East, the Middle East and Islam to the science and arts”, declarou Erdoğan1. 

Inicialmente, as declarações foram duramente criticadas e até mesmo ironizadas pela 

imprensa e pelo meio acadêmico ocidental2. Ficou evidente a falta de disposição – em apurar 

rigorosamente os fatos, embora também as fontes mencionadas pelo presidente tenham se 

mostrado parcialmente imprecisas, como veremos mais adiante. 

O objetivo deste artigo é apresentar o ambiente científico desta polêmica, mostrando 

argumentos e fontes documentais árabe-islâmicas que fundamentam a hipótese do pioneirismo 

muçulmano na descoberta da América. A abordagem é introdutória, uma vez que as fontes são 

escassas – alguns estudos escritos em inglês, artigos e reportagens em jornal – e qualquer 

aprofundamento na revisão da bibliografia – que é bastante específica – demandaria 

deslocamentos e conhecimentos linguísticos – principalmente de árabe e turco – que estavam 

além das minhas possibilidades. Sem dúvida, o esforço aqui condensado contribui para a 

construção de um conhecimento mais amplo e pluralista sobre a expansão marítima, ao 

apontar a existência de fontes pouco conhecidas e exploradas pelo meio acadêmico ocidental, 

fomentando o diálogo intercultural.  

Independente de interesses políticos e pós-coloniais, é fato que o perspetivismo tem 

contribuído para o avanço científico em diferentes áreas, quer criando novas epistemologias, 

quer levando a descoberta de novos documentos que acabam por mudar o rumo dos fatos. 

Como exemplo, ainda dentro do campo do Islamismo, cito o caso da já comprovada presença 

escatológica muçulmana na Divina Comédia de Dante Alighieri. A presença de fontes 

                                                            
1 Declaração dada ao jornal turco Hurriyet Daily News. Ver nas referências bibliográficas.  
2  Ver lista completa nas referências bibliográficas.  
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muçulmanas nesta obra, que é ícone do cristianismo medieval, aventada pelo filólogo Miguel 

Asín Palacios em 1919, era considerada inimaginável até meados do século passado, e trinta 

anos depois levou, ainda, ao descobrimento dos emblemáticos manuscritos do Livro da Escada 

de Maomé – traduzido do árabe para o castelhano, latim e francês antigo por ordem de Afonso 

X, o Sábio, em meados do século XIII. Esta obra é a única tripla tradução da qual se tem 

notícia, realizada nos tempos deste monarca, que promoveu a mais ampla atividade tradutora 

da qual se tem notícia na Idade Média. 

Embora sem relação direta com a questão do pós-colonialismo, Asín Palacios (1919) 

reivindicava para a Espanha – através deste legado mourisco – parte dos “louros” do poema 

canônico dantesco. Sobre o relançamento de sua obra na Itália, Umberto Eco escreveria, num 

brilhante artigo um ano antes de sua morte, no qual conclui que sua leitura “é ainda mais 

relevante hoje – uma época em que, perturbadas pela insensatez bárbara dos fundamentalistas 

islâmicos, as pessoas tendem a esquecer as relações que sempre existiram entre as culturas 

ocidental e islâmica” (Eco, 2015). 

 

Testemunhos históricos medievais de expedições marítimas às Américas 

A possibilidade da descoberta pré-colombiana da América, por parte de diferentes povos – 

entre os quais portugueses, chineses e até mesmo vikings – tem sido alvo de investigações 

nomeadamente a partir da segunda metade do século XX. A hipótese da descoberta por parte 

de expedicionários árabe-islâmicos causou particular polêmica nos anos 90, quando foram 

comemorados os 500 anos da chegada de Colombo às Américas.  

Em 1996, o físico e historiador Youssef Mroueh escreveu um artigo no qual conclamava 

os muçulmanos a comemorar os mil anos de presença islâmica no continente (996-1996). 

Trata-se de um texto sintético que traz uma série de dados e fontes, de documentos e obras 

históricas medievais, além de estudos linguísticos, antropológicos e arqueológicos – alguns 

deles assinados por investigadores de renomadas instituições americanas e europeias – que, 

entre outras informações apontariam para a existência de palavras arabizadas em dialetos 

indígenas da América do Norte, bem como traços culturais e raciais árabes em algumas tribos, 

e também a descoberta de petróglifos islâmicos3.  

O artigo foi criticado à época e também recentemente, quando foi “ressuscitado”, a 

propósito das declarações de Erdoğan. É verdade que não fica claro como o autor chegou à 

data de 996 como marco fundacional da presença islâmica em solo americano. Mas, por outro 

lado, o que Mroueh (1996) faz é simplesmente uma compilação resumida das principais 

informações e interpretações sustentadas por diferentes investigadores. Em todo caso, ele teve 

como mérito colocar o tema sobre a mesa e projetar as fontes documentais e estudos sobre a 

matéria em nível mundial. Para efeitos do presente escrito, serão aqui reproduzidas apenas as 

fontes documentais.*  

[…] 1. A Muslim historian and geographer ABUL-HASSAN ALI IBN AL-HUSSAIN 

AL-MASUDI (871-957) wrote in his book Muruj adh-dhahab wa maadin aljawhar (The 

meadows of gold and quarries of jewels) that during the rule of the Muslim caliph of Spain 

Abdullah Ibn Mohammad (888-912), a Muslim navigator, Khashkhash Ibn Saeed Ibn Aswad, 

from Cordoba, Spain sailed from Delba (Palos) in 889, crossed the Atlantic, reached an 

unknown territory (ard majhoola) and returned with fabulous treasures. In Al-Masudi’s map 

                                                            
3 Ver itens “Notes” e “Arabic (islamic) Inscriptions” em Mroueh (1996). 
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of the world there is a large area in the ocean of darkness and fog, which he referred to as the 

unknown territory (Americas).4 

2. A Muslim historian ABU BAKR IBN UMAR AL-GUTIYYA narrated that during 

the reign of the Muslim caliph of Spain, Hisham II (976-1009), another Muslim navigator, 

Ibn Farrukh, from Granada, sailed from Kadesh (February 999) into the Atlantic, landed in 

Gando (Great Canary islands) visiting King Guanariga, and continued westward where he 

saw and named two islands, Capraria and Pluitana. He arrived back in Spain in May 999.5 

[…] 

3.6 The famous Muslim geographer and cartographer AL-SHARIF AL-IDRĪSĪ (1099-

1166) wrote in his famous book Nuzhat al-mushtaq fi ikhtiraq al-afaq (Excursion of the 

longing one in crossing horizons) that a group of seafarers (from North Africa) sailed into the 

sea of darkness and fog (The Atlantic ocean) from Lisbon (Portugal), in order to discover 

what was in it and what extent were its limits. They finally reached an island that had people 

and cultivation...on the fourth day, a translator spoke to them in the Arabic language.7 

4. The Muslim reference books mentioned a well-documented description of a journey 

across the sea of fog and darkness by Shaikh ZAYN EDDINE ALI BEN FADHEL AL-

MAZANDARANI. His journey started from Tarfaya (South Morocco) during the reign of 

the King Abu-Yacoub Sidi Youssef (1286-1307) 6th of the Marinid dynasty, to Green Island 

in the Caribbean sea in 1291. The details of his ocean journey are mentioned in Islamic 

references, and many Muslim scholars are aware of this recorded historical event.8 

5. The Muslim historian CHIHAB AD-DINE ABU-L-ABBAS AHMAD BEN FADHL 

AL-UMARI (1300-1384) described in detail the geographical explorations beyond the sea of 

fog and darkness of Mali’s sultans in his famous book Massaalik al-absaar fi mamaalik al-amsaar 

(The pathways of sights in the provinces of kingdoms).9 […] 

 

                                                            
* As referências bibliográficas citadas no trecho que reproduzo a seguir pertencem ao artigo citado. 
4 Al-Masudi, Muruj Adh-Dhahab (Arabic), Vol. I, p. 138. 
5 Osuna y Saviñón, Manuel (1844). Resumen de la geografía física y política de la historia natural y civil 
de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife: Ed. V. Bonnet. 
6 A numeração dos itens é minha, a partir deste item. 
7 Al-Idrīsī, Nuzhat al muštāq fi htirāq al-afāq (Arabic). Outra referência bibliográfica que encontrei, ao 

escrever este artigo é uma edição feita pelo renomado arabista italiano E. Cerulli e outros: Al-Idrīsī 

(1970-1975). Kitab nuzhat al-mustaq fi ihtiraq al-afaq, E. Cerulli, F. Gabrielli et al, Nápoles, pp. 548-

549, in Elía, R. Shamsuddín (1999). Reconstrucción Historiográfica de las Señas Mudéjares del Gaucho, 

Ponencia de las Terceras Jomadas de Cultura Árabe «Al-Ándalus allende los Andes», patrocinadas por 

el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, las Embajadas de Egipto, Jordania, Líbano, 

Palestina y Siria, y el Centro Cultural de la Embajada de España, Santiago de Chile, del 23-26 de agosto 

de 1999, disponível em 

https://pdfs.semanticscholar.org/e86f/e8431977b9c39db26ed1e04cc8308b7a0052.pdf. 
[Consultado a 19 de setembro de 2019]. Segundo este autor, em 1327, outro importante geógrafo 

árabe-islâmico, Al-Himyarī atesta a história e a localiza no ano de 1013, em: Al-Himyarī, Iḥsān ʻAbbās 

(1975). Kitāb al-Rawd al-mi'tār. Beirut: Maktabat Lubnān, p. 61. Shamsuddín menciona, ainda: Ki-

Zerbo, J. (1980). Historia del África negra - 1. De los orígenes al siglo XIX. Madrid: Alianza, p. 192. 
8 Agha Hakim, Al-Mirza, Riyaadh Al-Ulama (Arabic), Vol. 2, p. 386; Vol. 4, p. 175; Al-Ameen, Sayed 
Mohsin, Aayan Ash-Shia (Arabic), Vol. 7, p. 158; Vol. 8, pp. 302-3; Al-Asfahani, Ar-Raghib, Adharea Ila 
Makarim Ash-Shia, Vol. 16, p. 343. 
9 Cauvet, Giles (1912), Les Berbères de L’Amérique, Paris, pp. 100-101.  

https://pdfs.semanticscholar.org/e86f/e8431977b9c39db26ed1e04cc8308b7a0052.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/e86f/e8431977b9c39db26ed1e04cc8308b7a0052.pdf
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Críticas às fontes do século X e o contexto histórico-científico do Islão medieval 

O uso das fontes historiográficas do século X (1 e 2), para a argumentação de uma 

possível chegada às Américas, foi duramente criticado por Luis Molina, do Conselho Superior 

de Investigações Científicas – Ministério da Ciência, Inovação e Universidades, ouvido pela 

ABC International10. Segundo o publicado em edição online, o especialista 

 

asegura no encontrar ninguna precisión cronológica, ninguna referencia a Palos como 

punto de partida, ninguna mención de una 'tierra desconocida'. “Lo que tenemos no es más 

que la historia de un grupo de jóvenes cordobeses que se hicieron a la mar en época 

desconocida y desde un puerto impreciso y que regresaron al cabo de un tiempo 

indeterminado con grandes riquezas. Las imprecisiones del relato hacen sospechar de que se 

trata de una leyenda, pero, aunque no lo fuera, hace falta mucha y desbocada imaginación 

para hallar en esta historia la menor relación con una travesía del Atlántico hasta las costas de 

América”, explica. Añade que la aparición de Palos como puerto de salida y la mención de 

una “tierra desconocida” parecen ser inventos de Mroueh. 

Asimismo, Mroueh hace referencia a la obra de Osuna y Saviñon, “Resumen de la 

geografía física y política y de la historia natural (1844)”. Según esta obra, otro navegante 

musulmán, Ibn Farrukh, de Granada, partió de Kadesh (fue una ciudad en territorio sirio) al 

Atlántico, llegando a Gando (Isla de Gran Canaria). Luego continuó hacia el oeste hasta 

encontrarse con dos islas, Capraria y Pluitana. Esta historia se le atribuye a Ibn al Qutiyya, 

cronista conocido y que habría fallecido veintidós años antes de la inexistente expedición. 

Molina desautoriza la obra que ha inspirado a Erdogan por no encontrar pistas en estos 

textos antiguos de que en realidad se estuviera hablando de América. 

 

É preciso ressaltar que críticas do especialista do CSIC se referem a duas fontes do século 

X, quando a declaração dada pelo presidente turco coloca o século XII como marco de suas 

alegações. Também chama a atenção que o texto se debruce sobre Mroueh, quando a única 

fonte claramente nomeada por Erdoğan tenha sido Fuat Sezgin, e nada se tenha dito sobre este 

investigador na reportagem. A inferência de Mroueh como fonte do mandatário só têm sentido 

se se restringem às declarações sobre mesquita de Cuba11. Ou seja, claramente a análise 

publicada pela ABC é débil.  

Uma cobertura mais consistente sobre os fatos em questão foi a realizada pelo The 

Washington Post, que inferiu que Erdoğan tivesse se baseado na “frágil investigação” de 

Mroueh para suas alegações, mas destacou o trabalho de Fuat Sezgin um “venerable turkish 

schoolar”12. Embora a menção seja superficial, a edição online da reportagem contém um 

hiperlink para um interessante artigo publicado em 200613. Nele encontra-se a menção feita pelo 

presidente turco ao ano de 1178, mas Sezgin afirma ter dúvidas à respeito desta informação: 

                                                            
10 A ABC International publicou três reportagens sobre o tema. As críticas mencionadas aqui estão no 
terceiro (ver referência bibliográfica ABC – 3).  
11 Mroueh cita como fonte: Obregon, M. (1991). The Columbus Papers, The Barcelona Letter of 1493, 
The Landfall Controversy, and the Indian Guides, New York: McMillan Co. Em seu artigo, afirma: 
“Columbus admitted in his papers that on Monday, October 21, 1492 CE while his ship was sailing 
near Gibara on the north-east coast of Cuba, he saw a mosque on top of a beautiful mountain. The 
ruins of mosques and minarets with inscriptions of Quranic verses have been discovered in Cuba, 
Mexico, Texas and Nevada”. 
12 Ver nas referências bibliográficas: The Washington Post – 2. 
13 Esta pesquisa é a tradução para o inglês de um excerto do volume 13 da coleção de estudos 
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It seems that expeditions like that even reverberate in Chinese sources: the two Song 

Dynasty geographers Zhōu Qù-Fēi (1178) and Zhào Rŭ-Gùa (1225) both quote reports 

from Muslim merchants according to which Arab ships coming from West Africa reached a 

fertile country in the west after approximately one hundred days of travel across the 

Atlantic. Thus reads the Chinese scholar Li Hui-Lin’s14 interpretation of the passage. I am 

however not entirely convinced, because it does not appear to state unambiguously that the 

expedition in question was indeed west-bound across the Atlantic. (Sezgin, 2006: 19)15 

 

Esclarecido este fato, voltemos às fontes documentais árabes. Neste mesmo artigo, este 

renomado autor faz menção àquela fonte do século X citada por Mroueh (a de número 1, na 

lista transcrita no item anterior) criticada pelo especialista espanhol do CSIC, por não haver 

indícios de que o relato narrado tivesse relação com a travessia do Atlântico. “The polyhistor 

al-Mas’ūdī (died 345/956) relates16 that he had written in his lost book Mir’āt az-zamān about 

mariners from Arabic Spain who risked their lives attempting to sail westwards across the 

Atlantic at various times” (Sezgin, 2006: 17)17. Ao que parece, pode haver na exegese da 

narrativa feita pelos autores islâmicos elementos que, por algum motivo, escaparam ao 

especialista do CSIC ou foram interpretados de maneira distinta. 

Apesar de analisar uma série de fontes históricas, Sezgin não estabelece nenhum marco 

inicial para a suposta chegada dos árabes-islâmicos às Américas. A tese central de seu trabalho 

– rico em referências e ilustrações de cartografia histórica – mostra que o nível científico da 

matemática, geografia e cartografia islâmicas do século IX era superior ao nível tecnológico 

europeu do século XV. Portanto, em termos de knowhow, seria bastante plausível que os árabes 

tenham feito uma ou mais expedições bem-sucedidas às Américas. Segundo ele, já no século 

VIII, os cientistas islâmicos tinham consciência de que o mundo era redondo, e por isto o 

primeiro mapa mundi foi desenvolvido no início do século IX, sob o califado abássida de al-

Mamnun (813-833). Estes cientistas estavam muito atentos aos movimentos das culturas 

vizinhas, cujo desenvolvimento cartográfico estava a pleno vapor ao longo do século XI 

(Sezgin, 2006: 12-16). 

                                                                                                                                                        
orientais Geschichte des Arabischen Scrifttums, uma das principais fontes de informação desta área.  
14 Referências bibliográficas sobre esta matéria mencionadas pelo autor do artigo citado: Li Hui-Lin 

(1960-1961). Mu-lan-p’i. A case for pre-Columbian Transatlantic Travel by Arab Ships. Harvard Journal 

of Asiatic Studies, 23, 114-126. The two Chinese books were translated into English by Friedrich Hirth 

and W. W. Rockhill. Chau Ju-kua (1911). His Work on the Chinese and Arab Trade in the 12th and 13th 

Centuries, entitled ‹Chu-fan-chi›. Translated from the Chinese and annotated by Friedrich Hirth & W. 

W. Rockhill. St. Petersburg: Printing Office of the Imperial Academy of Sciences, (reprint in: The 

Islamic World in Foreign Travel Accounts, Vol. 73), v. a. Hirth, F. (1896). Chao Ju-kua, a New Source of 

Mediaeval Geography. Journal of the Royal Asiatic Society, Jan., 57-82 (reprint: The Islamic World in 

Foreign Travel Accounts, Vol. 74, pp. 299-324). 
15 A reportagem do jornal El País (ver referências bibliográficas) mencionou a existência desta fonte 
chinesa. 
16 Nota bibliográfica dada pelo autor para esta citação: Murūğ ad-dahab wa-ma‘ādin al-ğawāhir, Vol. 
I, Paris 1861, pp. 257-259; Abū ‘Abdallāh al-Himyarī (1975). K. ar-Raud al-mi‘tār fī habar al-aqtār, 
Beirut: Ed.  Ihsān ‘Abbās, p. 509; Olbrich, H. J. (1989). Die Entdeckung der Kanaren vom 9. bis zum 14. 
Jh.: Araber, Genuesen, Portugiesen, Spanier. Almogaren (Graz), 20, 60-138, esp. 64. 
17 Outro autor a utilizar esta fonte como possível prova da travessia do Atlântico pelos árabe-islâmicos 
é Lunde (1992), cujo trabalho sobre esta temática será mencionado mais adiante. 
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Dada esta inferioridade no desenvolvimento da cartografia europeia em relação à islâmica, 

o autor especulou que  

 

the maps used by European “discoverers” must have been of Arabic-Islamic 

provenance, was reinforced by the above mentioned fact that many of the new 

islands and coastlines are drawn in those maps with a degree of longitudinal precision 

that was not approached in Europe prior to the 18th century. (Sezgin, 2006: 32) 

Esta hipótese esteve no centro da menção do The Washington Post sobre a investigação 

deste autor, acompanhada do seguinte comentário:  

This is clearly conjecture, and Sezgin’s theories aren’t widely shared by historians 

of cartography or backed by archaeological evidence. That doesn’t mean he's totally 

wrong. It’s already established that Vikings reached the Americas centuries before 

Columbus’s Spanish-sponsored expedition. And there are many reasons to believe 

that other pre-Columbian mariners also may have arrived at the continent’s Atlantic 

and Pacific coasts – some of them, indeed, could very well have been Muslim18. 

Séculos XII e XIV: fontes mais detalhistas 

É justamente a precisão metodológica e o conhecimento das ilhas do Atlântico que 

confere credibilidade histórica ao relato contido no livro de Al-Idrīsī, que viveu entre 1099 a 

1166, e é considerado um dos maiores geógrafos e cartógrafos medievais. Sua obra, inclusive, já 

se baseia no conceito de que a terra era redonda. 

A narrativa conta a viagem de 80 exploradores (mugharrirun) muçulmanos, iniciada na 

Lisboa dos tempos do Emir almorávida Yusuf ibn Tashafin, e visitam 14 ilhas do Atlântico, 

sendo a maior parte delas identificada com os arquipélagos de Açores, Madeira e Canárias, e 

algumas podendo ser em Canárias ou mesmo no Caribe. Esta obra de Al-Idrīsī19 foi concluída 

em 1154, mas a data da expedição relatada deve ser anterior a 1147, data em que Lisboa caiu no 

domínio cristão (Lunde, 1992). 

 

 It was from the city of Lisbon that the mugharrirun set out to sail the Sea of Darkness in 

order to discover what was in it and where it ended, as we have mentioned before. A street in 

Lisbon, near the hot springs, is still known as “The Street of the Intrepid Explorers”; it is 

named after them. Eighty men, all ordinary people, got together and built a large ship and 

stocked it with enough food and water for several months. Then they set sail with the first 

gentle easterly and sailed for about eleven day's, until they came to a sea with heavy waves, 

evil-smelling, ridden with reefs and with very little light. 

 

                                                            
18 Ver referência na nota 14. 
19 Al-Idrīsī, Nuzhat al muštāq fi htirāq al aflāq, Vol. I, pp. 220-548; Klaproth, Julius (1802). Ueber die 

Schiffahrten der Araber in das Atlantische Meer. Asiatisches Magazin (Weimar), 1, 138-148 (reprint 

in: Islamic Geography, Frankfurt, 1994, Vol. 237, pp. 47-51); Hennig, R. (1939). Terrae incognitae, Vol. 

II, pp. 424-432; Sezgin, F. (2003). Wissenschaft und Technik im Islam, Vol. I, Frankfurt: Einführung, p. 

173. 
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Assim inicia a narrativa de Al-Idrīsī, segundo tradução livre feita por Lunde, num estudo 

detalhado que publicou sobre esta fonte documental. Nesta introdução, fica clara a referência 

ao Atlântico, que era conhecido como “Mar da escuridão”.  

 

For the Latin Middle Ages, the Atlantic was Mare Tenebrosum; for the Arabs, Bahr al-

Zulamat. Both meant “The Sea of Darkness”, and anyone who has looked west from the 

northern coast of Portugal and seen the heavy cloud banks lying across the horizon 

will admit the name is well-suited to the Atlantic. It was ill-omened: For Christians, 

the word tenebrosum suggested evil and evoked the Prince of Darkness. For Muslims, the 

Arabic word for “darkness,” al-zulumat could not but call to mind the magnificent Qur’anic 

passage in Surah 24, al-Nur, “The Light,” in which the state of the unbeliever is described as 

being like “the depths of darkness in a vast deep ocean, overwhelmed with billows, topped by 

billows, topped by [dark] clouds - depths of darkness, one above the other.” (Lunde, 1992)20  

 

Uma vez identificado, o investigador volta seu foco sobre as ilhas mencionadas ao longo 

da narrativa, que são quatorze. Todas elas são descritas com detalhes de geografia física, fauna 

e flora, como era do estilo deste proeminente cartógrafo medieval.  

 

Al-Idrīsī gives the names of 13 islands in the western Atlantic; a 14th, visited by the 

mugharrirun, is nameless. This unnamed island, together with Masfahan, Laghus, The Two 

Brothers and possibly Sawa, are almost certainly islands in the Canary group. Laqa might be 

Madeira, and Sheep Island and Raqa part of the Azores group. Where al-Su'ali, Hasran, al-

Ghawr, Qalhan and al-Mustashkin lay is anybody’s guess. Al-Su’ali and al-Mustashkin both 

sound completely legendary, but there is nothing legendary about Hasran and Qalhan, which 

sound as if they might belong together. Since the only inhabited islands in the western 

Atlantic just before the coming of the Europeans were the Canaries, Hasran may belong to 

that group – unless, of course, it is to be sought in the Caribbean! (Lunde, 1992) 

 

Segundo a narrativa de Al Idrīsī, a ilha de Hasran “is crowned by a large, high mountain. A 

small fresh-water river runs down from the foot of the mountain, where the inhabitants live. 

They are short, brown people with broad faces and big ears. The men’s beards reach their 

ankles. They eat grass and other plants”. Quanto ao nome dado à ilha, “Hasran means 

“regretful” - Island of Regret? - but if the variant Khusran is chosen, it means “loss” - perhaps 

Island of Loss, or Lost Island. But if the word is Arabic, one would expect it to be preceded by 

the definite article al”.  

Por algum motivo, nesta análise o autor deixou de fora a ilha de al-Ghawr, que é “long and 

broad. Many herbs and plants grow on the island. There are many rivers and pools, and 

thickets where donkeys and long-horned cattle take refuge”. Seu nome significa “a depression 

                                                            
20 O autor menciona que o Atlântico podia ser designado por outros nomes (como no caso da 

polêmica crônica do século X): “Two of these, "The Green Sea" and "The Circumambient Ocean," 

appear in the passage just quoted from the famous 10th-century Arab historian and geographer al-

Mas’udi, whose works are full of fascinating geographical information. The Arabs used other names 

also, such as the scholarly Uqiyanus, directly transliterated from the Greek word okeanos, and even, 

in later sources from the western Islamic world, Bahr al-Atlasi, “The Sea of the Atlas Mountains” - an 

exact rendering of the word “Atlantic”. But the most frequent Arabic name for the Atlantic was al-

Bahr al-Muhit, the Circumambient, or All-Encompassing, Ocean”. 
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surrounded by higher land, and occurs elsewhere in the Arab world as a place name” (Lunde, 

1992). 

Para finalizar, será apresentada a seguir a quinta e última fonte elencada por Mroueh em 

sua polêmica compilação de possíveis evidências do pioneirismo muçulmano na chegada às 

Américas21. Para Ozkan, é a possibilidade mais realista pensar que os descobrimentos por parte 

dos islâmicos tenha se dado como consequência dos fatos narrados neste testemunho do 

século XIV. 

 

One of the first signs of Muslim travel to America is the copy Ibn Fadlallah al Umari 

encyclopaedia “Masalik al-abshar fi Mamalk al-amshar”, (1349) where a copy is currently held 

at the Topkapi Palace Library. This encyclopaedia has a written entry that states that Sultan 

Muhammad Abu Bakr had mobilized a fleet “to travel and reach the other side of the ocean” 

in 1312. After encountering a wild store, the entire fleet sinks save for one who returns home. 

The Sultan attempts a second journey except this time with a much bigger fleet. The entire 

fleet perishes on this second journey and whether they ever reached their goal is something 

we will never know. (Ozkan, 2014) 

 

Sezgin (2006: 19) menciona brevemente o relato em seu estudo, incluindo uma nota com 

referências bibliográficas de edições, traduções e estudos, que vai aqui reproduzida22. 

 

Conclusão 

Aqui concluo este breve escrito, que apresenta as principais fontes documentais árabe-

islâmicas – e seu contexto histórico – que fundamentam a hipótese da possível travessia do 

Atlântico por parte de expedicionários desta cultura em tempos pré-colombianos. Procurei 

organizar da forma mais rigorosa possível, do ponto de vista científico, as escassas informações 

que pude obter sobre esta temática tão atual e estimulante e, por isto, creio que valeu a pena. 

Apesar de breve e limitado pela dificuldade de acesso à bibliografia – quer por dificuldades de 

acesso ou linguística – creio que este artigo cumpriu o objetivo de informar corretamente sobre 

o estado da arte e fornecer referências valiosas sobre a matéria, que extrapola as fronteiras dos 

descobrimentos, ao nos introduzir na esfera da diversidade cultural rumo à fantástica aventura 

humana pela superação dos próprios limites que caracteriza nossa história, para além dos 

preconceitos e mediocridades com as quais infelizmente ainda temos de conviver. 

 

                                                            
21 Em minha breve e restrita pesquisa, não encontrei citações de outros autores ao conjunto de 
fontes apontadas no item 4 da lista aqui reproduzida (ver referências dadas pelo próprio autor na 
nota). 
22 Ibn Fad.lallāh al-‘Umarī (1988). Masālik al-absār, facsimile edition, Vol. IV, Frankfurt, p. 43; French 
transl. in: M. Gaudefroy-Demombynes (1927). Masālik el absār, Vol. I: L’Afrique, moins l’ Égypte…, 
Paris, p. 74f (reprint in: Islamic Geography, Vol. 142); Cf. al-Qalqašandi (1915). Subh. al-a‘šā, Vol. V, 
Kairo, p. 294f; A. Zéki Pacha (1919-1920). Une seconde tentative des Musulmans pour découvrir 
l’Amérique. Bulletin de l’Institut d’Égypte (Kairo), 2, 57-59 (reprint in: Islamic Geography, Band, 239, 
pp. 44-46); Zechlin, Egmont (1935). Das Problem der vorkolumbischen Entdeckung Amerikas…. 
Historische Zeitschrift (München), 152, 1-47, esp. 46; Hennig, R. (1939). Terrae incognitae, Vol. III, pp. 
161-165; Davidson, Basil (1970). The Lost Cities of Africa, Boston, Toronto, pp. 74-76 (not seen), v. a. 
Sertima, van Ivan (2003). They Came Before Columbus, 1.c., New York: Random House Trade 
Paperbacks, pp. 67, 70. 
 



FERNANDA MENDES 
 

94 
 

BIBLIOGRAFIA:  

ASÍN PALACIOS, Miguel (1919). La escatologia musulmana en la Divina Comedia de Dante 

Alighieri. Madrid: Imprenta de Stanislao Maestro. Disponível em 

http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_ingreso_Miguel_Asin.pdf. [Consultado a 15 

de junho de 2019]. 

ECO, Umberto (2015). Dante e o Islã. Uol Notícias. Disponível em 

https://noticias.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/umberto-eco/2015/03/03/dante-e-o-

isla.htm. [Consultado a 13 de julho de 2019]. 

LUNDE, Paul (1992). Pillars Of Hercules, Sea Of Darkness. Aramco World, 43, 3, May-June. 

Disponível em: 

https://archive.aramcoworld.com/issue/199203/pillars.of.hercules.sea.of.darkness.htm. 

[Consultado a 10 de julho de 2019]. 

MROUEH, Youssef (1996). Muslims in the Americas before Columbus. As-Sunnah 

Foundation of America. As-Sunnah Foundation. Disponível em 

http://www.sunnah.org/history/precolmb.htm. [Consultado a 10 de junho de 2019]. 

OZKAN, Akdogan (2014). Who discovered America. World Bulletin. Disponível em: 

https://www.worldbulletin.net/science-technology/who-discovered-america-h148728.html. 

[Consultado a 11 de julho de 2019]. 

SEZGIN, Fuat (2006). The Pre-Columbian Discovery of the American Continent by 

Muslim Seafarers. Excerpt from Geschichte des Arabischen Schrifttums, XIII, 2-39.  Disponível em: 

http://globalmiddleages.org/sites/default/files/precolumbamerica.pdf. [Consultado a 25 de 

junho de 2019]. 

 

REPORTAGENS: 

ABC International: 

1: https://www.abc.es/internacional/20141115/abci-erdogan-colon-america-

201411151702.html. [Consultado a 10 de junho de 2019]. 

2: https://www.abc.es/internacional/20141119/abci-erdogan-musulmanes-

descubrimiento-america-201411181613.html. [Consultado a 10 de junho de 2019]. 

3: https://www.abc.es/internacional/20141123/abci-musulmanes-descubrieron-america-

201411211701.html. [Consultado a 10 de junho de 2019]. 

BBC: 

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141115_ultnot_musulmanes_a

merica_colon_jgc. [Consultado a 10 de junho de 2019]. 

El País:  

1: https://elpais.com/internacional/2014/11/15/actualidad/1416076557_740094.html;  

Hurriyet Daily News. [Consultado a 10 de junho de 2019]. 

2: http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-vows-to-teach-turkish-children-muslim-

discovery-of-americas-74485. [Consultado a 10 de junho de 2019]. 

Rede Televisión Marti:  

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/presidente-turco-quiere-construir-una-mezquita-

en-cuba-donde-la-vio-colon/80218.html. [Consultado a 10 de junho de 2019]. 

The Washington Post:  

1:  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/15/muslims-

discovered-america-before-columbus-claims-turkeys-erdogan/?utm_term=.c9c54482bf19. 

[Consultado a 10 de junho de 2019]. 

http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_ingreso_Miguel_Asin.pdf
https://noticias.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/umberto-eco/2015/03/03/dante-e-o-isla.htm
https://noticias.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/umberto-eco/2015/03/03/dante-e-o-isla.htm
https://archive.aramcoworld.com/issue/199203/pillars.of.hercules.sea.of.darkness.htm
http://www.sunnah.org/history/precolmb.htm
https://www.worldbulletin.net/science-technology/who-discovered-america-h148728.html
https://www.worldbulletin.net/science-technology/who-discovered-america-h148728.html
http://globalmiddleages.org/sites/default/files/precolumbamerica.pdf
http://globalmiddleages.org/sites/default/files/precolumbamerica.pdf
https://www.abc.es/internacional/20141115/abci-erdogan-colon-america-201411151702.html
https://www.abc.es/internacional/20141115/abci-erdogan-colon-america-201411151702.html
https://www.abc.es/internacional/20141115/abci-erdogan-colon-america-201411151702.html
https://www.abc.es/internacional/20141115/abci-erdogan-colon-america-201411151702.html
https://www.abc.es/internacional/20141119/abci-erdogan-musulmanes-descubrimiento-america-201411181613.html
https://www.abc.es/internacional/20141119/abci-erdogan-musulmanes-descubrimiento-america-201411181613.html
https://www.abc.es/internacional/20141119/abci-erdogan-musulmanes-descubrimiento-america-201411181613.html
https://www.abc.es/internacional/20141119/abci-erdogan-musulmanes-descubrimiento-america-201411181613.html
https://www.abc.es/internacional/20141123/abci-musulmanes-descubrieron-america-201411211701.html
https://www.abc.es/internacional/20141123/abci-musulmanes-descubrieron-america-201411211701.html
https://www.abc.es/internacional/20141123/abci-musulmanes-descubrieron-america-201411211701.html
https://www.abc.es/internacional/20141123/abci-musulmanes-descubrieron-america-201411211701.html
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141115_ultnot_musulmanes_america_colon_jgc
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141115_ultnot_musulmanes_america_colon_jgc
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141115_ultnot_musulmanes_america_colon_jgc
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141115_ultnot_musulmanes_america_colon_jgc
https://elpais.com/internacional/2014/11/15/actualidad/1416076557_740094.html
https://elpais.com/internacional/2014/11/15/actualidad/1416076557_740094.html
http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-vows-to-teach-turkish-children-muslim-discovery-of-americas-74485
http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-vows-to-teach-turkish-children-muslim-discovery-of-americas-74485
http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-vows-to-teach-turkish-children-muslim-discovery-of-americas-74485
http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-vows-to-teach-turkish-children-muslim-discovery-of-americas-74485
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/presidente-turco-quiere-construir-una-mezquita-en-cuba-donde-la-vio-colon/80218.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/presidente-turco-quiere-construir-una-mezquita-en-cuba-donde-la-vio-colon/80218.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/presidente-turco-quiere-construir-una-mezquita-en-cuba-donde-la-vio-colon/80218.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/presidente-turco-quiere-construir-una-mezquita-en-cuba-donde-la-vio-colon/80218.html
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/15/muslims-discovered-america-before-columbus-claims-turkeys-erdogan/?utm_term=.c9c54482bf19
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/15/muslims-discovered-america-before-columbus-claims-turkeys-erdogan/?utm_term=.c9c54482bf19
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/15/muslims-discovered-america-before-columbus-claims-turkeys-erdogan/?utm_term=.c9c54482bf19
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/15/muslims-discovered-america-before-columbus-claims-turkeys-erdogan/?utm_term=.c9c54482bf19


AIC 
 

95 
 

2: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/20/why-turkeys-

erdogan-still-insists-muslims-reached-america-before-

columbus/?noredirect=on&utm_term=.59b3eeed1e9d [Consultado a 11 de junho de 2019]. 

 

 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/20/why-turkeys-erdogan-still-insists-muslims-reached-america-before-columbus/?noredirect=on&utm_term=.59b3eeed1e9d
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/20/why-turkeys-erdogan-still-insists-muslims-reached-america-before-columbus/?noredirect=on&utm_term=.59b3eeed1e9d
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/20/why-turkeys-erdogan-still-insists-muslims-reached-america-before-columbus/?noredirect=on&utm_term=.59b3eeed1e9d
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/20/why-turkeys-erdogan-still-insists-muslims-reached-america-before-columbus/?noredirect=on&utm_term=.59b3eeed1e9d
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/20/why-turkeys-erdogan-still-insists-muslims-reached-america-before-columbus/?noredirect=on&utm_term=.59b3eeed1e9d


 



DOI: 10.47743/aic-2019-3-0010



JOSÉ CARLOS RIBEIRO MIRANDA 
 

98 
 

O presente volume pretende ser uma homenagem às empresas marítimas portuguesas, 

tomando como grande ponto de referência a viagem de Fernão de Magalhães à volta do globo 

terrestre, terminada por Sebastián Elcano em 1522. Iniciativa marcante a nível mundial, como o 

foi certamente, induz por vezes a ideia de ter sido um ponto de partida com pouco que o 

antecedesse, a não ser, obviamente, as sucessivas campanhas que desde as costas de África 

levaram os navegadores portugueses, e seus acompanhantes de várias origens, sucessivamente, 

ao cabo Bojador, à Índia, ao Brasil e à América. Mas como quase sempre sucede numa História 

cujo pendor é essencialmente comemorativo e voltado para o panegírico, tal assunção deixa na 

obscuridade outras empresas náuticas que tiveram lugar em momentos anteriores, onde 

certamente os portugueses não tiveram o mesmo protagonismo, embora nelas estivessem 

inegavelmente implicados. 

Não pretendendo ir muito longe nesse elenco, gostávamos de chamar a atenção para o 

Norte, donde durante várias centenas de anos vieram navegadores normandos visitar a 

Península Ibérica, na maioria dos casos com objectivos predatórios bem confirmados, mas 

noutros, com intenções diferentes, entre as quais figura o propósito colonizador. Tudo isso 

entre nós tem merecido pouco mais do que notas de pé de página, embora, em alguns casos, os 

eventos envolvidos sejam importantes até pela possível sequência histórica ou literária que 

vieram a ter1. 

Nesse sentido, chamaremos a atenção para uma interessante prosa que surge no mais 

prestigiado dos nobiliários portugueses da Idade Média – o Livro de Linhagens do Conde D. Pedro 

– onde é possível ler o desfecho de uma campanha marítima que teria tido lugar no século XI, 

ou seja, numa altura prévia à configuração do Portugal “histórico”, protagonizada não por 

normandos ou vikings – na altura, designados por lordemanos – mas sim por “gascos”, à frente 

dos quais avultaria a figura de Monio, lo Gasco. Vejamos o texto: 

 

Este dom Moninho Veegas, o Gasco, primeiro, veo a Portugal em tempo d’el rei dom 

Ramiro de Leom, e veo de Gasconha, e outro seu irmão com el, que foi bispo do Porto, e 

havia nome dom Sesnando. Este morreo, e jaz em Vila Boa do Bispo. E veo com ele o bispo 

dom Nonego, que jaz no moesteiro de Coyaos, e veerom com ele dous seus filhos: ũu houve 

nome dom Egas Moniz, o Gasco, e o outro houve nome dom Garcia Moniz, o Gas[c]o. E 

veerom com ele muitos e boos cavaleiros e muitos e boos escudeiros filhos d’algo. E veerom 

por mar portar na foz de Doiro, que é antre o Porto e Gaia, e em aquel tempo chamavom-lhe 

a foz Doiro Mao. E lidarom i com mui gram peça de Mouros per muitas vezes, e matarom i 

ũu dos filhos, que havia nome dom Garcia Moniz, o Gasco. E aacima, venceo os Mouros, e 

veo gaanhando deles a terra per Riba de Doiro acima, de ũa parte e da outra. (Mattoso, 1980: 

36A1) 

 

Na realidade, a primeira ocorrência desta lenda revestidora, como se verá, de uma dada 

realidade histórica, não vê a luz primitiva com o relato de Dom Pedro de Barcelos, mas um 

pouco antes, no Livro Velho de Linhagens, o mais antigo escrito genealógico confeccionado em 

terras portuguesas, por volta de 1270. Aí, porém, as personagens envolvidas não são tantas, 

nem a respectiva denominação é tão abundante. A mais relevante – Monio lo Gasco, com 

aquele artigo sem queda do “l” que confirma a sua procedência de terras orientais da Península 

                                                            
1 Uma síntese recente sobre a história marítima portuguesa na Idade Média pode ler-se em Duarte 
(2003). 
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ou mesmo francesas – não tem nenhum patronímico, muito menos “Viegas”, atribuição 

retrospectiva específica do Livro do Conde que não é confirmada por nenhuma fonte documental 

coeva. Vejamos o curto excerto do Prólogo deste livro onde a equivalente prosa tem lugar: 

 

a 5ª geração que veio postrimeira a Portugal de Gasconha, Dom Monio Lo Gasco, donde 

vem os que ora chamam de Riba de Douro, e veio com ele seu irmão o Bispo Dom 

Sesnando, que jas em Vila Boa do Bispo, e o Bispo Dom Enego, seu irmão que jaz em 

Tuyas2. 

 

Como se verifica, Dom Monio (Munio, Nuno e não “Moninho”) era proveniente da 

Gasconha, e não duvidamos de que as listas genealógicas a que o Conde de Barcelos teve 

acesso lhe permitissem admitir que tivera dois filhos. Aliás, já o Livro Velho dizia que filhas 

deste prócer haviam “consogrado” com membros de outras linhagens, nomeadamente a da 

Maia. 

De resto, se exceptuarmos aquele patronímico “Veegas” que o Conde lhe atribui, cuja 

forma é específica de Portugal – sendo, por isso, improvável que pertencesse anteriormente a 

Dom Monio3 –, a narrativa transmitida pelo seu Livro de Linhagens, para além da tonalidade 

épica, possui mesmo alguma verosimilhança histórica. Homens vindos de fora, pela via 

marítima, com uma armada tão numerosa que permitisse defrontar os mouros que dominavam 

desde a região do Porto até para lá de Lamego, não parece cenário sem credibilidade, sendo até 

muito provável, tendo em conta que documentos de 1014 e 1015 atestam, de facto, a presença 

destes gascos, sobretudo de Dom Monio, na corte condal de Guimarães, onde sobressaía a 

personalidade de Dona Toda, mulher do Conde portucalense Mendo Gonçalves, entretanto 

falecido em combate4. Na realidade, a serem aceitáveis estas informações, os ditos gascos vêm 

ocupar um território do Douro interior – entre os rios Sousa e Tua – que o poder condal de 

Guimarães havia muito não era capaz de controlar militarmente, nomeadamente após as 

incursões de Almansor que tiveram no vale do Douro um dos seus principais teatros de 

operação guerreira. 

 

Narrativa épica e realidade histórica  

Será tal narrativa apenas mais um lance épico, muito ao gosto dos livros de linhagens, 

particularmente do Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, que contava já com uma versão 

refundida e ampliada de uma narrativa muito afim – a Lenda de Gaia? A nosso ver, há nesta 

prosa sobre os gascos no Douro seguramente a mão do Conde, com a sua apetência por 

enredos guerreiros de partilha do poder entre cristãos e mouros. Mas a alusão a “em Doiro 

antr’o Porto e Gaia”, mais do que remontar a essa “Lenda”, cita literalmente o refrão de um 

poema de Rui Gomes de Briteiros – que o Conde compila no seu Cancioneiro – onde o 

trovador prenuncia o rapto de Elvira Anes5, a filha mais nova de João Peres da Maia, evento 

                                                            
2 Manuscrito 47-XIII-10 da Biblioteca Nacional da Ajuda, fol. 32r. 
3 Ainda que “Benegas”, igualmente evolução de “Ibn Egas”, se viesse a tornar corrente noutras partes 
da Península, nomeadamente na Andaluzia. 
4 A presença de Monio lo Gasco na corte da condessa Toda, viúva do conde Mendo Gonçalves, é 
atestada em documentos de 1014 e 1015 – cf. Mattoso (2001: 44). 
5 Sobre o tema, ver Miranda (2016). 
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que virá ser recordado nesse mesmo Cancioneiro e nos livros de linhagens mais tardios – o 

Livro do Deão e o Livro do Conde – embora não no Livro Velho6. 

Não nos determos na rede de sentidos e evocações que este refrão comporta, sendo, 

contudo, claro que em todos os casos se está perante estórias que têm em comum a violação de 

uma terra por parte de alguém. A procura da mulher fecundável é sempre um correlato dessa 

luta pela terra, originando, em todos os casos mencionados, a fundação de uma linhagem: os da 

Maia, na Lenda de Gaia; os Briteiros-Maia, no caso do cantar trovadoresco; e a linhagem dos 

Ribadouro no caso acima transcrito. 

Portanto, nada impediria que este relato fosse tão só uma manifestação do apreço de 

Pedro de Barcelos por este tipo de enredos, não fora a existência de alguns elementos 

referenciais que apontam no sentido de nem tudo se dever à imaginação do genealogista. O 

primeiro diz respeito à presença de Monio lo Gasco em território portucalense em 1014 e 

1015, que atrás mencionámos. Ora, nessa época, é de todo improvável que Monio e os seus 

companheiros tivessem vindo implantar-se naquele território sem defrontar o poder mouro 

que dominava a parte sul do rio, sendo também credível que se tenham vindo a estabelecer na 

margem norte desse rio, de tal modo era débil, como dissemos, o poder dos condes de 

Guimarães poucos anos após a saída do território das tropas de Almansor e ainda após a morte 

do Conde Mendo Gonçalves. 

Ou seja, a memória de confrontos entre os mouros fortificados em Lamego e os novos 

ocupantes é certamente verosímil, e não custa acreditar que tenha base histórica. Já outra 

questão é saber se a vinda desses “gascos” se terá realizado por via marítima, tornando 

historicamente aceitável uma parte substancial do relato do Conde, nomeadamente a morte de 

um irmão do prócer que assumia a chefia, ou se essa vinda terá ocorrido por via terrestre, o que 

se nos afigura notavelmente mais difícilde todas as perspectivas, nomeadamente logística e 

militar. 

Neste ponto particular, cremos que há na narrativa do Conde elementos que levam a 

pensar que o autor teve realmente acesso a uma memória do confronto naval no Douro, 

nomeadamente na forma como é identificado o local desse confronto, que teria tido lugar na 

“…foz Douro Mau”. Trata-se, com toda a certeza, de um equívoco, já que a região de “Rio 

Mau”, assim chamada pela topografia difícil adquirida na região pelo rio, pelos afluentes e 

relevos circundantes7, não se situa na foz do rio Douro, mas sim algumas dezenas de 

quilómetros a montante, onde se situavam as atalaias e fortificações do sistema defensivo 

mouro da cidade de Lamego (cf. Ferreira, 2004). É credível que a confrontação entre 

embarcações gascas e sistema defensivo mouro se tenha dado aí, tendo o relato do Conde – de 

um modo muito conservador, mas bem característico da escrita historiográfica medieval – 

mantido essa memória, embora transportando a acção para a Foz do Douro “antre o Porto e 

Gaia”, onde adquiria sentido a evocação dos episódios poético-lendários a que atrás aludimos. 

Portanto, sem pretender dar como provado que uma armada de homens provenientes da 

Gasconha entrou no Douro e foi fixar-se em terras de Baião após vencer a resistência moura, 

temos essa hipótese como muito provável, até porque, como veremos adiante, há outros 

argumentos que a suportam, embora a base documental para o conhecimento de factos 

ocorridos nestas cronologias seja pouca e muito problemática. 

                                                            
6 Aquilo que nos outros livros de linhagens e no Cancioneiro é considerado um “rousso”, é referido, 
no Livro Velho de Linhagens, como uma inócua notícia: “[…] a sobredita dona Elvira Anes foi casada 
com Rui Gomes de Briteiros”, Mattoso & Piel (1980). 
7 Mesmo junto à foz do Rio Mau há um ponto sintomaticamente designado “Raiva” (ravina). 
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Gasconha & Navarra 

Em todo o caso, os ditos gascos, capazes de tal empreendimento, merecem uma mais 

detida abordagem. O que era o ducado da Gasconha nestes anos ao redor de 1014, pouco 

tempo após Almansor ter reafirmado o poder do Sul muçulmano sobre toda a Península 

Ibérica? Na realidade, o processo de formação deste domínio territorial é pouco claro, sendo 

consensual que a uma população basca se vem sobrepor uma aristocracia guerreira cujas 

ligações preferenciais se fazem com o norte de França, mas também com a Aquitânia e, 

inevitavelmente, com o sul ibérico onde se afirma com grande vigor o reino de Pamplona. 

Para o período que nos interessa, avulta a figura do Duque Guilhem II Sans, ou Sancho, 

da Gasconha, que morre em 996, ao qual sucede o filho Sancho Guilhem, ou Guillén, cuja 

ligação preferencial à Navarra é patente, declarando mesmo algumas fontes que se tornara 

vassalo de Sancho III de Pamplona (cf. Collins, 1990; Lacarra, 1972), um dos mais longevos reis 

da época, a quem se deve um período de hegemonia política navarra sobre o território norte da 

Península Ibérica. Sancho Guillén apenas morre em 1032, o que significa, sem grande margem 

para dúvida, que uma expedição de gascos em direcção a ocidente, por volta de 1014, apenas 

teria condições de se realizar vitoriosamente se tivesse contado com o apoio desse duque e de 

Sancho III. Não surpreenderia se fosse entendida dentro dos planos políticos do rei navarro no 

sentido de estender a sua supremacia política a terras tradicionalmente leonesas, visto ser já 

soberano em Castela pelo seu casamento com a condessa Munia. 

Se o contexto político da vinda dos gascos a Portugal não parece suscitar grandes dúvidas 

– na condição de ser assumido um ponto de vista que não limita a história portuguesa ao 

estrito espaço “nacional” –, já o contexto militar é mais inseguro e poderá resumir-se na 

tentativa de dar resposta às seguintes questões: teriam os gascos uma armada e uma tradição 

militar marítima tão forte que lhes permitisse levar a cabo uma empresa naval desta dimensão? 

E, naturalmente, qual seria a relação desta região pirenaica e dos seus habitantes com os vikings, 

cuja supremacia marítima nesta altura era incontestável? 

Nestes pontos, contudo, as respostas são mais difíceis porque, ao que nos foi dado 

verificar, a investigação não se revela muito abundante. Na realidade, a questão central é a de 

saber em que medida as populações da Gasconha, intensamente fustigadas pelas campanhas 

nórdicas, mantiveram uma posição de permanente defesa e de recusa da presença dos 

invasores, como pretende a historiografia tradicional (cf. Monlezun, 1846), ou se, pelo 

contrário, foram assimilando a vários níveis a cultura dos normandos, com particular relevo 

para a actividade marítima, seja ao nível da prática da pesca, seja ao nível militar. A tendência 

actual vai no sentido de admitir esta última possibilidade, embora nos deparemos mais com 

convicções do que realmente com investigação objectiva. 

Seja como for, conhecendo o território duriense dessa época, não nos restam dúvidas de 

que a armada invasora do Douro teria de estar bem preparada e de ser numericamente 

abundante. De outro modo, não conseguiria estabelecer-se no resguardado território de Baião, 

de frente para as várias fortalezas muçulmanas que circundavam Lamego. Mesmo tendo 

permanecido na margem norte do Douro – a passagem para sul dos continuadores da iniciativa 

de Monio lo Gasco apenas se deu mais de cinquenta anos depois, terminadas as campanhas 

militares de Fernando Magno, filho do rei Navarro acima referido –, para ter sucesso, a 

presença desses guerreiros invasores e colonizadores terá de ter disposto de inegável força 

militar. Ainda que contassem com a cumplicidade política dos condes de Portucale, estes não 

tinham capacidade militar suficiente para lhes prestar um auxílio válido. 
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A invasão viking de 1014-1016 

Nestas condições, é provável que este grupo tenha contado, directa ou indirectamente, 

com outros apoios. Na realidade, tendo como ponto de partida um importante documento do 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, mas proveniente do Mosteiro de Moreira da Maia8, 

narrando uma incursão viking no Douro ocorrida em 1015, é possível reconstruir melhor o 

contexto vivido na região duriense nesse limitado período de tempo que vai de 1014 a 1016. É 

de salientar o esforço no sentido de aprofundar esse conhecimento realizado nos últimos anos 

nos meios universitários, sobretudo português (cf. Pires, 2018; Barroca; Silva, 2018). 

Ora, aquele documento alude à predação de bens e pessoas levada a cabo por piratas 

nórdicos, sendo estas últimas devolvidas mediante pagamento de resgate no ano seguinte. Isto 

implicou a construção de uma base de Inverno onde os normandos permaneceram durante 

esse período, dando tempo a que os montantes pedidos fossem reunidos, o que nem sempre se 

terá revelado fácil de concretizar.  

 

[…] In Era M L iij mense Iulio ingressi fuerunt filus et neptis Lotminis multis in Doiro, 

predans et captivans de Doiro in Aue per viiij menses. Ibi captiuarunt tres filias de me ipso 

Amarelo et remansi mesquino; pasarunt Leodemanes illos catiuos a uindere totos, nominibus 

Serili, Ermesenda, Faquilo, et non aueua que dare pro eas a Leodemanes9 […] 

 

No caso vertente, temos um pai, de seu nome Amarelo Mestaliz, que procura resgatar as 

suas três filhas que haviam sido capturadas, o que apenas consegue fazer com muito custo e 

após algumas tentativas fracassadas. Ora isto passa-se em 1015, um ano após os gascos se 

terem apresentado também no Douro, não propriamente para predar, mas antes para abrir 

caminho até se estabelecerem nas terras de Baião à vista da cidade de Lamego, então 

muçulmana. De lembrar que estes (ou outros) normandos permaneceram na região até 1016, 

ano em que os anais portugueses declaram que atacam e destroem o castelo de Vermoim 

situado na margem norte do rio Ave10, o que terá implicado o abandono da base construída no 

Douro, dirigindo-se este grupo então de novo ao Atlântico, para penetrar no Ave, mais a 

norte11. Mas a sua acção predatória estendeu-se também ao sul do Douro, havendo dela registo 

também nas terras de Santa Maria, entre o Douro e o Vouga12. 

Do exposto, depreende-se que, por essa época, se registava uma intensa actividade 

marítima nas costas do Norte de Portucale, com especial incidência nos rios Ave e Douro. Não 

seria possível que estes eventos se tivessem desenrolado autonomamente, sem que os gascos, 

de tal modo fortes que tinham conseguido ocupar um território vizinho do que era dominado 

pelas tropas muçulmanas, se tivessem tentado opor aos vikings, impedindo o estabelecimento 

                                                            
8 Publicado por Azevedo (1973).  
9“[…] No mês de Julho da Era 1053 (1015 DC) os filhos e descendentes dos Normandos invadiram o 
Douro, devastando e cativando gente entre o rio Douro e o rio Ave durante nove meses. Raptaram-
me, a mim, Amarelo, três filhas, e fiquei pobre. Passaram depois os Normandos para vender todos os 
cativos e eu não tinha que lhes dar para resgatar as minhas filhas Serili, Ermesenda e Faquilo […]”. 
10 Sobre esta ocorrência, ver o recente Barroca & Silva (2018). 
11 A realização, por parte dos “lordemanos”, desta campanha por terra parece-nos de pôr de parte, já 
que implicaria a perda da eficácia que decorria do transporte naval que lhes era característico (cf. 
Barroca & Silva, 2018). 
12 Referimo-nos ao documento publicado nos PMH, DC 261, datado de 1026, que provavelmente se 
refere ainda à mesma campanha viking, embora sendo de redacção mais tardia. Sobre a interpretação 
deste documento, ver Barroca & Amaral & Marques (2018). 
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de uma base militar de Inverno e a consequente predação de gentes e bens. A menos que os 

dois grupos invasores agissem coordenadamente ou, pelo menos, observando um acordo de 

não-agressão, uma vez que os objectivos de ambos eram distintos, mas paralelos. E os 

adversários, em alguma medida, podiam bem ser os mesmos13… 

 

O xadrez político ibérico e a actividade naval 

É neste momento, porém, que se torna necessário olhar mais ao longe, observando o que 

se passava ao longo da costa portuguesa e galega. Na realidade, sabemos que o movimento de 

embarcações vikings era intenso desde o século IX, o que significa que as populações teriam já 

adquirido hábitos defensivos, nomeadamente afastando-se da costa e abandonando as 

actividades ligadas ao mar, como a pesca. Pelo que sabemos, os poderes militares situados a 

Norte havia muito que se mostravam incapazes de se opor a estas sucessivas incursões, tendo 

aliás sofrido períodos de intenso assédio14. 

A sul, porém, as coisas passavam-se de um modo diferente, encontrando aí as armadas 

normandas forte resistência por parte das autoridades do Al Andalus que, através de frotas 

bem coordenadas a partir de Cádiz, os impediam de penetrar com facilidade no Mediterrâneo. 

Talvez esse facto explique a intensidade dos ataques destes corsários ao Norte da Península, 

quando era sabido que a maior cópia de riquezas se encontrava para sul. É bem possível, 

todavia, que os nórdicos tenham tentado um golpe de força quando Olafr Haraldsson, no ano 

de 1014, ensaia uma expedição marítima que, segundo as fontes historiográficas disponíveis (cf. 

Historia Norwegiae, apud Stefánsson, 1908-1909), se deslocou até Espanha, mas acabou por 

refluir para norte, terminando aquele jovem guerreiro por aportar na Normandia francesa, 

onde o seu primo bispo… o baptiza, fazendo-o regressar à sua terra como primeiro rei cristão 

da Noruega – mais tarde “Santo Olavo”. Muitos historiadores se debruçaram já sobre a 

santidade deste guerreiro que, segundo fontes poéticas, terá chegado ao estreito de Gibraltar, 

onde terá tido uma visão divina que o aconselhou a voltar para a sua terra, tornando-o seu 

primeiro rei cristão15. Na realidade, o que parece verosímil é que Olafr, perante a resistência 

oferecida pela frota andaluza, se tenha visto obrigado a regressar sem concretizar os seus 

propósitos predatórios, tendo então mudado de táctica e privilegiado o reforço do seu poder 

institucional na terra de onde era originário. 

                                                            
13 Não é taxativo, no documento atrás citado, que os invasores fossem exclusivamente nórdicos, 
embora estivessem com eles aparentados… 
14 Toda esta matéria foi recentemente desenvolvida com detalhe por Pires (2018). 
15“It may be added, to complete the subject, that St. Olaf, in A.D. 1014, probably reached the coast of 
the Spanish peninsula, and some of the battles recorded in his Saga may have been fought there. The 
places cannot be identified, but it is stated that he was turned back by a dream, while waiting for a 
fair wind to take him to Niörvasund, the Straits of Gibraltar” (Stefánsson, 1908-1909). 
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É certo que alguns autores alimentam sérias dúvidas sobre a presença de Olafr Haraldsson 

nos mares ibéricos, o que parece justificado dado as fontes que apontam nesse sentido serem 

muito tardias, mais de um século posteriores aos eventos em causa. Mas essas dúvidas não 

podem invalidar um facto incontroverso, que é a presença insistente de “lordemanos” e outros 

marinheiros com eles relacionados nareferida orla marítima nestes precisos anos de 1014 a 

1016. Com rei da Noruega ou sem ele. 

Ou seja, nesses anos, pouco após a retirada de Almansor, o mar português conhecia um 

tráfego muito intenso, comsucessivas expedições vindas do Norte a que se opunham, como 

podiam, as forças terrestres locais e também a frota muçulmana de Cadiz. Mas, apesar do 

domínio mouro sobre parte substancial da margem sul do rio Douro, o território português e 

galego estava já demasiado longe para que a oposição desta força naval constituísse elemento 

dissuasor dos invasores. Normandos dos clãs nórdicos mais importantes [...], normandos já 

instalados como colonizadores ao longo da costa francesa, gascos e eventualmente navarros 

que com estes fariam causa comum, afluem em vagas paralelas e aparentemente sem conflitos 

Gasconha/Vasconia 

Expedição à Península Ibérica de 
Olafr Haraldsson, rei da 
Noruega (Santo Olavo), em 1014 
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entre si, o que leva a ponderar se não seriam todos parte de uma mesma ofensiva, embora 

organizados em grupos diversos na composição e nos objectivos16. 

 

Os “Araldes” do Douro 

Há outros elementos nos livros de linhagens e na documentação disponível que podem 

levar a considerar viável esta possibilidade, nomeadamente a onomástica que lhes anda 

associada. Com efeito, é de novo o Livro Velho de Linhagens a informar que se implanta no 

Douro uma outra linhagem – no mesmo território de Baião onde, num primeiro momento, se 

instalara Monio lo Gasco –, cuja figura de proa é Gosendo Araldes. Não há que duvidar da sua 

existência histórica já que, afortunadamente, um documento da época, embora transcrito já 

muito tardiamente, declara que este se deslocou em 1029 à corte do futuro Fernando Magno 

em defesa de uma causa judicial na qual eram litigantes os monges de Suilhães e Garcia Moniz 

(de Ribadouro?): 

 

[...] Alfonsum et Joanem, prebyteros, contra Garcea Monis, proinde ad junctissimus in 

Castella per manus Didaci Trutesendis et Menendo Dias et Gosendo Araldes, quae erat 

vicarius de rey Dono Fernandu et presentavit illos ante regem... […] Era milesima sexagesima 

septima pridie Kalendas Jannarii (1067 = 1029, último dia de Dezembro) 

 

Tem-se assumido que este documento17 está mal datado, provavelmente porque, no 

conhecimento histórico comum, Fernando Magno só é senhor de Castela em 1035, após a 

morte do pai, Sancho III de Navarra, que os anais desse reino e o Liber Regum declaram que foi 

“sennor tro en Portugal” (cf. Miranda, 2009; Bautista, 2009), e que, após um muito longo 

reinado, reparte os territórios debaixo da sua soberania pelos dois filhos legítimos – Garcia e 

Fernando – e um ilegítimo – Ramiro. Mas essa objecção – se é que existe – esquece que o 

futuro rei Fernando Magno executava já actos de governo em Castela desde Julho de 1029, 

pouco depois da morte de seu tio, o conde Garcia Sanchez, e tendo sua mãe, Munia, herdado o 

condado18. Que fosse ele a presidir a um tribunal onde Gosendo Araldes, “vicarium regis”, 

intervém como um dos três “infanzones” portucalenses presentes, não é surpreendente, antes 

revela que a fidelidade deste senhor do Douro ao seu soberano navarro abrange também o 

                                                            
16 Trataremos noutra altura o surgimento da comunidade de pescadores oriundos da Noruega junto à 
Póvoa do Varzim, na aldeia das Caxinas, cuja infausta particularidade é ser portadora, em escala muito 
elevada, de uma patologia genética denominada “paramiloidose”. Adiantaremos, todavia, que nos 
parece provável que essa comunidade se tenha fixado em território portucalense na sequência do 
conjunto de acontecimentos a que nos temos vindo a referir. 
17 O documento encontra-se publicado em Argote (1774: 438-440), estando igualmente presente no 
Censual da Sé do Porto (Anónimo, 1924). A primeira edição remete para o manuscrito com base no 
qual se realizou a segunda, ou apenas alude à sua existência. Em todos os testemunhos, a data 
indicada é a mesma: “Era 1067”. Todavia, insatisfeita com tal datação, uma mão anónima irá 
reformulá-la no exemplar da edição do século XVIII a que temos acesso, passando a ser: “Era 
1094/ano 1059”. Desconhecemos em que se fundamenta tal datação que, no entanto, tem vindo a 
ser sido acolhida pelos historiadores que temos citado ao longo do presente trabalho. 
18 Martínez Díez (2005: 150): “regnante gratia Dei, principe nostro domno Sanctio et prolis eius 
Fredinando comes”. O documento está datado de 7 de Julho de 1029. Num contexto em que Sancho 
III é designado “princeps” e o seu filho “comes”, não surpreende que ambos possam ser tratados 
como “reges” por alguém do exterior que assume uma condição de subordinação política e social. 
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filho deste19. Tais questões, que se revelam de uma extraordinária importância para a história 

portuguesa da primeira metade do século XI, deverão, naturalmente, merecer um estudo mais 

detido e aprofundado, envolvendo todas as vertentes do problema, tanto históricas como 

filológicas. Anote-se, todavia, que esta perspectiva é substancialmente diversa da adoptada pela 

historiografia portuguesa (cf. Fernandes, 1960; Mattoso, 1985; Sottomayor-Pizarro, 1997, I), 

que pretende que os de Baião desta época continuam uma ocupação do território donde 

retiram o nome que remontaria a muitas gerações atrás. O que não se entende, nesse caso, é de 

que forma e por que via Dom Monio lo Gasco e seus acompanhantes teriam começado por se 

estabelecer nesse mesmo território de Baião20, quando já lá estariam os hipotéticos ascendentes 

de Gosendo Araldes. E ainda como teriam adquirido, por meados do século XI, uma tão 

grande supremacia social e territorial, bem visível no conjunto de instituições monásticas que 

fundaram em ambas as margens do Douro (cf. Mattoso, 1995, I: 165 e seg.). 

Seja como for, se Gosendo Araldes está já presente no território português na década de 

20 desse século, isso é consistente com a referência feita no mencionado documento a um 

bispo Dom Sisnando, que o mesmo livro declara ter vindo com Dom Monio lo Gasco, estando 

ambos de facto sepultados em Vila Boa do Bispo21. O Livro de Linhagens do Conde Dom Pedro vai 

mesmo mais longe, declarando que uma outra personalidade com idêntico patronímico, que 

está na origem da linhagem dos Urgeses, teria pertencido ao mesmo grupo que em 1014 se 

apresenta no Douro: “Dom Cresconho Araldez veo de Gasconha com Moninho o Gasco, o 

Velho”. Embora o Conde se apresse a dar a Gosendo Araldes uma filiação num tal Arvaldo22, 

cuja proveniência é totalmente desconhecida – a menos que fosse também um “gasco”, para 

estar de acordo com a restante narrativa –, cremos que é de ponderar outra possibilidade para a 

explicação desse pseudo-patronímico atribuído aos membros fundadores dos de Baião e de 

Urgeses. 

De facto, “Araldes” parece ser um genitivo patronímico de “Arald”, ou “Harald”, a 

designação de um dos mais importantes clãs vikings que sulcavam os mares atlânticos23, o que 

significa que quem ostentava tal nome não era obrigatoriamente filho de algum “Harald”, mas 

podia apenas pertencer a esse clã. “Araldes” não será mais do que uma adaptação ibérica dessa 

designação genérica de grupo, transformada em genitivo patronímico segundo os hábitos 

onomáticos correntes nesta região. Como vimos atrás, Santo Olavo – “Olafr” –, é também ele 

um “Haraldsson”. Se esta explicação se revelar viável, então duas das mais importantes 

linhagens do Douro – absolutamente icónicas da fundação futura de Portugal enquanto reino –, 

terão provavelmente ligação a um estrato social de origem normanda, ou andavam, pelo 

menos, muito ligadas a essa origem. Por outro lado, a sua vinda a partir da Gasconha deve ser 

                                                            
19 Sobre o contexto político do território do centro da Península no século XI, ver Menéndez Pidal 
(1929); Lacarra (1972). 
20 A verosimilhança histórica da narrativa do Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, nas suas grandes 
linhas cronológicas, sociais e políticas, é aceite por Mattoso (1995, I: 166). 
21 Cf. Investigação recente confirma a contemporaneidade de Monio Gasco e do Bispo Sesnando, tal 
como pretendem os livros de linhagens, e da filiação de Garcia Moniz – o fundador de Travanca – no 
procer gasco. É esta última personalidade contra a qual é movida a queixa por parte de dois monges 
de Suilhães, levada ao juízo do “rei” Fernando, sendo Gosendo Araldes vicarius deste último (cf. 
Barroca, 2000, I: 295). 
22 “Arualdo” pode não ser mais do que um alógrafo de “Arald”, tornado em “Araldo” pelas 
características da língua do ocidente ibérico.  
23 Segundo Hudson (2005), o outro clã dominante nas campanhas marítimas nórdicas é o dos 
“Olafsson”. 
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entendida no contexto da problemática das ligações entre os normandos e a Gasconha, num 

contexto em que a Normandia cristã estava instituída havia um século, e mesmo os piratas 

activos nessa altura no Atlântico possuíam um comandante que estava já muito próximo de vir 

a ser um rei cristão. 

Com os dados disponíveis, cremos ser de avançar estas possibilidades, tendo presente que 

os indícios que apontam no sentido de as validar são múltiplos e provenientes de fontes 

diversas. 

Sintetizando, nos anos de 1014 a 1016 o Douro situado em Portucale foi palco de uma 

intensa actividade que não deve ser reduzida à peculiaridade mais ou menos folclórica de uns 

quantos piratas que assolaram as costas. É bem provável que, num contexto de luta pelo poder 

tanto no mar como em terra, se tenham ora oposto, ora coincididotacticamente, contingentes 

navais normandos, muçulmanos e cristãos segundo alinhamentos que não é fácil discernir. 

Neste ponto da Península Ibérica, aproveitando um período de notável enfraquecimento 

militar e político do reino leonês, forças cristãs oriundas de territórios diversos – Navarra e 

Gasconha, sem dúvida – decidem assumir a iniciativa militar e colonizadora, no que se vêem 

coroadas de êxito, muito embora a memória desses tempos se encontre esbatida e sobreposta 

por outras memórias provavelmente mais inteligíveis para os vindouros. Deste período terá 

resultado um momento fulcral na recomposição dos grupos sociais e políticos dominantes no 

Douro interior, donde emergirá uma poderosa aristocracia – cujas linhagens mais relevantes 

serão os de Ribadouro e os de Baião – que redefiniu os rumos da região no seu todo, operação 

concluída mais tarde, quando Fernando Magno decide completar o plano do seu pai, Sancho 

III de Navarra, e juntar ao Alto-Douro toda a Beira até ao eixo Coimbra-Viseu-Seia, após, 

naturalmente, ter assegurado a fidelidade da cidadela fulcral de todo este território, que é 

indubitavelmente Lamego. 
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Num volume comemorativo que celebra os 500 anos do início da primeira viagem de 

circum-navegação terrestre, encabeçada pelos navegadores Fernão de Magalhães e Juan 

Sebastián Elcano, o que queremos, em primeiro lugar, será prestar uma homenagem a essas 

duas figuras e à importância das descobertas científicas potenciadas por esta viagem, 

recuperando, para isso, a memória dos dois navegadores. Ora, esperando fazer tal devida 

homenagem a Elcano e Magalhães e ao seu preponderante feito, desenvolveremos 

precisamente neste artigo o conceito de memória, propondo a sua aplicação ao estudo de 

narrativas tão importantes no século de Magalhães e Elcano: os livros de cavalarias. Deste 

modo, começaremos por um aparato teórico, no qual apresentaremos alguns dos conceitos 

mais importantes relativos aos estudos da memória cultural, para depois os testar, num caso 

específico, numa segunda parte do artigo. 

 

1. Introdução: conceitos dos Estudos de Memória 

A fixação da memória enquanto forma de legitimação de um determinado momento 

histórico-social parece ser uma preocupação permanente e transversal a todas as civilizações 

humanas, quer pensemos em sociedades que o fazem a partir da escrita ou através de narrativas 

orais. Atentando no período medieval ibérico, pode notar-se que, de forma simplista, se, por 

um lado, o surgimento de nobiliários, ao longo dos séculos XIII e XIV, demonstra as tentativas 

do grupo aristocrático em retomar e legitimar um passado quase mítico associado à fundação 

do reino, por outro lado, os vários projetos historiográficos, em língua vernácula, procuraram 

esclarecer elementos históricos, através de narrativas que estabelecessem uma visão “oficial” 

sobre o passado1. Em ambos os casos, entende-se a necessidade da fixação de memória, 

considerando os problemas do presente2 – crispações entre aristocracia e monarquia, sucessões 

irregulares –, revitalizando um passado que, ao ter em conta as preocupações do presente e 

sendo mediado por um discurso, não é mais do que uma construção, como se pode comprovar 

na seguinte citação: “Individual and collective memories are never a mirror image of the past, 

but rather an expressive indication of the needs and interests of the person or group doing the 

remembering in the present” (Erll, 2011: 8). 

Estes processos de organização e elaboração de uma memória que joga entre a seletividade 

e o esquecimento, permitindo que um grupo se relacione com um passado comum remoto, 

entram no âmbito do conceito de memória cultural, tal como foi definido por Jan Assmann 

(2010). Verdadeiramente iniciados nos princípios do século XX com Maurice Halbwachs, os 

trabalhos teóricos em torno dos estudos de memória conheceram um importante crescimento 

e aprofundamento nos últimos trinta anos, muito graças ao casal Jan e Aleida Assmann e às 

diversas ferramentas conceptuais que desenvolveram. Num intento de repensar o conceito de 

memória coletiva, proposto por Halbwachs (1992), Assmann coloca o enfoque na preservação e 

transmissão da memória de geração em geração (Assmann, 2010: 125-126), através de diversos 

                                                            
1 Esta ideia torna-se importante se analisarmos, por exemplo, o contexto de redação das obras 
historiográficas de Pedro López de Ayala e Fernão Lopes. Estes dois cronistas deixaram obras 
historiográficas magistrais que se tocam em diversos momentos, uma vez que narram os mesmos 
acontecimentos, mas sobre perspetivas diferentes, entrando as narrativas em conflito, ainda que o 
objetivo de ambas seja fixar a memória “verídica” dos acontecimentos. 
2 Repare-se nas palavras de Aleida Assmann quando apresenta a função legitimadora da memória 
funcional: “Esta memória legitimadora da dominação tem, para além do seu lado retrospetivo, 
também um lado prospetivo. Os dominadores não usurpam apenas o passado, mas também o futuro, 
querem ser recordados…” (Assmann, 2016b: 136). 
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símbolos, artefactos ou tradições, aos quais os indivíduos de um grupo concedem significado 

mnemónico identitário (Assmann, 2010: 111). É a partir desta premissa que o conceito de 

memória cultural prevê também uma contínua reconfiguração das relações do indivíduo e do 

coletivo com o passado: ora, sendo a memória uma forma de ligar passado e presente (e 

futuro), construída de acordo com as necessidades desse mesmo presente, esse vínculo entre 

um grupo e um determinado símbolo pode alterar-se ou até mesmo perder-se3. 

O que aqui preferencialmente nos interessa é perceber como foram estas abordagens 

transportadas para os estudos literários e de que forma têm vindo a ser trabalhadas e 

aprofundadas nesse contexto. Esta transferência de conceitos dos estudos de memória cultural 

para os estudos literários tornou-se viável devido à proximidade entre os processos de 

construção de memória e aqueles próprios da narração literária, uma vez que, tal como a 

memória, também a literatura é incapaz de fornecer uma “visão fotográfica” de acontecimentos 

passados, parecendo, ao invés, “(re)construir ativamente versões do passado e do seu sentido” 

(Nünning, 2016: 225). Astrid Erll (2011: 145-149) sintetizou já três conceitos que atestam as 

proximidades entre memória e literatura enquanto meio de memória cultural: condensation, 

narration e genre. Atente-se, neste seguimento, nesta passagem de Ansgar Nünning: 

 

[…] as capacidades individuais de memória estão sujeitas não só a um processo de 

(re)construção retrospetiva, como também à estruturação e suavização narrativas, assim como 

a uma pré-formatação a partir de esquemas narrativos e de conceitos construtores de 

coerência. Memórias e narração estão, portanto, muito estreitamente ligadas: o que 

recordamos e o que tendemos a esquecer depende, até certo ponto, de enquadramentos, de 

esquemas narrativos e de enredos convencionalizados. (Nünning, 2016: 229-230) 

 

Desta forma, graças às suas técnicas específicas, das quais devemos aqui salientar os 

privilégios e limites da construção ficcional (Erll, 2011: 149-150), a literatura não se revela uma 

janela realista aberta para o passado, imitando versões dele existentes. Pelo contrário, a 

literatura cria os seus próprios mundos de ficção, nos quais se representam e recriam os 

processos de memória. Daqui se compreende que os académicos que se debruçam sobre o 

estudo da literatura, enquanto meio de memória cultural, se alicercem na teoria do círculo da 

mimésis, proposta por Paul Ricoeur (cf. Erll; Nünning, 2016: 257; Neumann, 2016: 269; Erll, 

2011: 152-157). Esta teoria baseia-se na ideia de que qualquer criação narrativa ficcional se 

reparte em três estádios de mimésis que se relacionam de forma circular: a mimese I corresponde 

a um implícito “pré-conhecimento” do mundo que será transportado e transformado num 

segundo momento:  

 

Qualquer que possa ser a força de inovação da composição poética no campo de nossa 

experiência temporal, a composição da intriga está enraizada numa pré-compreensão do 

                                                            
3 Antes das teorias de Jan Assmann, Pierre Nora havia já cunhado a ideia de lugares de memória, 
problematizando a questão da reconfiguração da memória associada a esse conceito: “Porque, se é 
verdade que a razão fundamental de ser de um lugar de memória é parar o tempo, é bloquear o 
trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas, imortalizar a morte, materializar o imaterial 
para (…) prender o máximo de sentido num mínimo de sinais, (…) os lugares de memória só vivem de 
sua aptidão para a metamorfose, no incessante ressaltar de seus significados e no silvado imprevisível 
de suas ramificações” (Nora, 1993: 22). 
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mundo e da ação: de suas estruturas inteligíveis, de suas fontes simbólicas e de seu caráter 

temporal. (Ricoeur, 1994: 87) 

 

Já a mimese II é o verdadeiro momento de mediação textual, que corresponde à 

configuração narrativa e organização lógico-temporal dos elementos vindos da mimese I 

(Ricoeur, 1994: 101-110). Por mimese III, este teórico refere-se à interseção entre texto e 

leitor/recetor, sendo o ato de leitura o ponto culminante da passagem da mimese II para a mimese 

III (Ricoeur, 1994: 117-118). O círculo de mimésis fecha-se a partir do momento em que, 

através da leitura, a perceção de elementos vindos da mimese I pode ser alterada. Estabelecendo 

um paralelo, percebe-se como também a memória pressupõe uma junção de elementos 

diversos (condensation), transmitidos através de uma narrativa (narration), apresentada de acordo 

com determinadas convenções (genre), não esquecendo a forma como a memória (cultural) 

prevê uma receção ativa que reequacione a posição do sujeito que lembra com o objeto 

lembrado. 

Astrid Erll e Ansgar Nünning definiram três conceitos-chave de memória aplicados aos 

estudos literários, que serão a base da nossa abordagem: memória da literatura; memória na 

literatura; e literatura enquanto meio de memória coletiva (Erll; Nünning, 2016: 247). 

O primeiro dos três conceitos diz respeito a uma conceção intra-literária da memória, que 

se manifesta nas relações de intertextualidade e topoi, evidenciada também através do estudo 

dos géneros literários enquanto repositórios de memória cultural, bem como da própria história 

da literatura e do conceito de cânone (Erll; Nünning, 2016: 248). Segundo estes autores, sendo 

os géneros convenções assentes em expectativas, resultam de processos de repetição e 

atualização da memória, assumindo, portanto, um papel de destaque nas relações entre a 

memória literária, a memória individual e a memória cultural (Nünning, 2016: 235). Assim, a 

opção por um determinado género influencia não só a forma como a narrativa é apresentada, 

como também a expectativa do recetor, que vai ao encontro das convenções pré-definidas4. A 

convenção dos géneros demonstra então um processo de memória simultaneamente individual 

e coletiva, que se assume importante na receção literária, na medida em que os géneros podem 

ser entendidos como geradores e transmissores de memória cultural (Nünning, 2016: 236-238). 

Falar de memória na literatura é necessariamente abordar questões relativas à representação 

da memória nos textos literários, inserindo-se aqui o conceito de mimese da memória inspirado na 

teoria de Ricoeur que já explicamos anteriormente. Tendo isto em conta, para um estudo deste 

conceito é preciso, em primeiro lugar, aceitar que “a literatura se refere à realidade cultural 

extratextual”, para não só a refletir, como também a criar de forma ficcional (Erll; Nünning, 

2016: 257). 

Finalmente, o terceiro conceito que mencionamos acima, literatura enquanto meio de memória 

coletiva, pressupõe que o investigador se debruce sobre a forma como a literatura desempenha 

diferentes funções enquanto meio de memória coletiva (cultural), entendendo os textos de 

diversas perspetivas, como retransmissores de memórias antigas, estabilizadores de versões 

concorrentes, catalisadores de elementos que se haviam perdido, objetos de rememoração 

noutros media, ou ainda como calibradores do valor estético literário (Rigney, 2016: 166-168), 

                                                            
4 Seria impossível dissociar destas ideias a teoria da receção desenvolvida por Hans Robert Jauss. Leia-
se, a título de exemplo: “Uma obra não se apresenta nunca, nem mesmo no momento em que 
aparece, como uma absoluta novidade (…) Um processo correspondente de criação e transformação 
permanente de um horizonte de expectativa determina também a relação de um texto individual com 
a série dos textos anteriores que constituem o género.” (Jauss, 1993: 66-67). 
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relacionando este último aspeto com a importância do estudo do cânone literário (Assmann, 

2016a). 

 

2. Memória da literatura: intertextualidade, verosimilhança e género 

Apresentados em largos traços alguns dos conceitos mais atuais utilizados pelos estudos de 

memória, é agora momento de não só propor a sua aplicabilidade à literatura cavaleiresca5, 

como também averiguar a sua pertinência para o aprofundamento deste campo de estudos. 

Para isto, utilizaremos como estudo de caso a obra de Jorge Ferreira de Vasconcelos, Memorial 

das Proezas da Segunda Távola Redonda, publicada em Coimbra, em 1567, livro que é uma segunda 

edição da obra Triunfos de Sagramor, hoje perdida, mas que foi editada em 1554 (Vargas Díaz-

Toledo, 2012: 23). 

Uma das tradicionais características da literatura cavaleiresca de quinhentos é a sua 

aproximação à historiografia, advindo daí aquilo que foi cunhado como a pseudo-historicidade dos 

livros de cavalarias (Eisenberg, 1982). Esta proximidade manifesta-se através de vários 

elementos recorrentes, tanto nos livros castelhanos, como na tradição portuguesa, tornando-os 

em verdadeiros topoi deste género literário. Desde elementos paratextuais, como os títulos, 

muitas vezes começados por “crónica”, até à criação de autores ou tradutores efabulados, 

passando ainda por justificações fundacionais ou genealógicas, nota-se uma constante 

preocupação em estabelecer um nexo entre o texto e um determinado momento do passado 

que funcionaria como âncora para o presente do século XVI. Ao mesmo tempo, procurava-se 

que tais técnicas conferissem verosimilhança às próprias narrativas, num período em que os 

escritores de livros de cavalarias se viam envoltos nas discussões entre poética e história, 

verdadeiro e falso, realidade e ficção (cf. Almeida, 1998: 80-113; Kohut, 2002). Podemos, assim, 

interpretar estes topoi repetidos pelos livros de cavalarias como dispositivos mnemónicos, no 

sentido em que relacionam uma obra com todos os seus antecedentes, apresentando ao 

público-leitor uma série de elementos com os quais já estariam familiarizados. Repare-se que o 

lugar-comum da criação de um autor ficcional que teria encontrado, escrito ou traduzido a 

narrativa, a partir de um texto original reencontrado, é um lugar-comum presente em toda a 

literatura cavaleiresca quinhentista, podendo refletir uma realidade herdada da retórica 

medieval6, que concede mais importância à tradição do que à inovação, resultando daí a 

necessidade da ficcionalização de uma autoridade como meio de justificação da narrativa 

(Lofmark, 1981: 35-47). Por outro lado, esta criação de uma entidade autoral primitiva 

                                                            
5 Ainda que, de uma forma geral, os teóricos dos estudos de memória, que fomos apresentando, se 
tenham debruçado sobretudo sobre literatura contemporânea, já se encontram algumas análises que 
aplicam esta base conceptual em análises relativas à literatura medieval. Veja-se Hermann, 2009; 
Gomes, 2017. 
6 Com efeito, a ficcionalização de uma entidade autoral não é exclusiva nem uma novidade 
introduzida pelos livros de cavalarias no século XVI, uma vez que já nas obras do Ciclo Arturiano isso 
acontece, repetindo-se, depois, no Amadís de Gaula, que será o modelo dos textos cavaleirescos 
posteriores. A ideia de que a ficção da autoria das obras remete para uma tradição medieval não é, 
contudo, partilhada por toda a crítica, a título de exemplo: “la ficción del original en la primera mitad 
del siglo XVI no me parece una forma vacía ni fosilizada, recuperada de la tradición y mímesis de ella. 
Su reiteración en el género, sobre todo, su recreación, parece responder a una cuestión que no tiene 
que ver con la retórica medieval, sino justamente con esa irruptiva aparición de la subjetividad” 
(Cirlot, 1993: 370-371). Ver, também, Marín Pina, 1994. 
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aproxima, uma vez mais, o género cavaleiresco7 da tradição historiográfica (Osório, 2001: 24), 

servindo, portanto, como mais um engenho para conferir verosimilhança ao texto. Ao estudar 

o Amadís de Gaula, James Fogelsquit demonstrou já como funcionam estes mecanismos 

retóricos típicos das “histórias fingidas”, afirmando que “las referencias al mundo artúrico en el 

Amadís sirven para establecer en la obra lo que se puede llamar la textura historiográfica.” 

(Fogelquist, 1982: 48). De certo modo, o que veremos, de seguida, em relação ao Memorial das 

Proezas da Segunda Távola Redonda parece, também, relacionar-se com este aspeto. 

Cumpre agora fazer uma pequena digressio, tendo em conta o importante conceito de 

verosímil, que nos parece igualmente fundamental de articular com o que até aqui temos vindo 

a apresentar. Tzvetan Todorov expõe este conceito da seguinte forma: 

 

fala-se da verosimilhança de uma obra, na medida em que ela tenta fazer-nos crer que se 

submete ao real e não às suas próprias leis; quer dizer, o verosímil é a máscara com que se 

dissimulam as leis do texto, e que nos daria a impressão de uma relação com a realidade. 

(Todorov, 1979: 97-98) 

 

Ora, os livros de cavalarias enquadram-se perfeitamente nesta definição do teórico 

búlgaro, uma vez que através de várias estratégias retóricas – nomeadamente o tópico do 

manuscrito encontrado – criam uma sensação de verdade, ancorando-se no passado e na ideia 

de autoridade que é, contudo, uma imposição genológica apreendida e codificada através de 

uma série de processos de memória. 

Partindo das ideias de Todorov, Jonathan Culler defendeu que a verosimilhança é o ponto 

principal do conceito de intertextualidade, uma vez que corresponde à ligação de um discurso a 

vários outros (Culler, 2002: 162-163). Apresentando cinco diferentes níveis de verosimilhança, 

relacionando-se um desses níveis com a variação do conceito de verosímil, tendo em conta o 

género literário, concluiu o autor que: 

 

Aristotle himself recognized that each genre designates certain kinds of action as 

acceptable and excludes others (…) because each genre constitutes a special vraisemblance of its 

own. The function of genre conventions is essentially to establish a contract between writer 

and reader so as to make certain relevant expectations operative and thus to permit both 

compliance with and deviation from accepted modes of intelligibility…” (Culler, 2002: 172) 

 

Esta ideia de verosímil flutuante de género para género parece-nos igualmente relevante 

quando analisamos a evolução da literatura cavaleiresca, sobretudo se tivermos em mente as 

críticas feitas pelos humanistas do século XVI aos livros de cavalarias, particularmente no que 

ao aspeto ficcional diz respeito. Seguindo a ideia proposta por Culler, concluir-se-ia que a 

aproximação às narrativas historiográficas, quer em termos formais, quer em termos de 

conteúdo, poderia ser interpretada como um dos aspetos próprios de verosimilhança que a 

literatura cavaleiresca foi desenvolvendo. 

Atentemos agora na construção destes mecanismos no caso particular do Memorial das 

Proezas da Segunda Távola Redonda. Diz-nos o narrador que o compilador original da obra teria 

                                                            
7 Referimo-nos aqui num sentido amplo: por um lado, não pretendendo penetrar em discussões 
teóricas relacionadas com o conceito de género; por outro lado, tendo em conta elementos que são 
mais ou menos comuns a toda a literatura cavaleiresca do século XVI, não particularizando as diversas 
linhas evolutivas destas narrativas, tanto em Espanha, como em Portugal. 
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sido Foroneus, um cronista inglês que havia imitado dois escritores latinos, também eles 

ficcionados, Sigiberto Gálico e Guillielmo de Nangis, os quais teriam transmitido nos seus 

escritos a verdade sobre a antiguidade da Ordem da Cavalaria (Vasconcelos, 1567: fls. 2r-2v), 

explicada no início do primeiro capítulo do Memorial. O autor Foroneus é introduzido como 

um argumento de verdade, justificatório do passado e da antiguidade da cavalaria, de que o 

texto é apologético. O mesmo esquema é seguido mais à frente, no capítulo XVII, quando, 

narrando a história do sábio Telorique, são apresentadas divergências relativas à denominação 

do mago, afirmando o narrador que se deve seguir o que diz Foroneus, novamente apresentado 

como fonte de verdade (Vasconcelos, 1567: fl. 55r). 

O tópico do manuscrito encontrado que justifica determinados passos narrativos, 

conferindo uma aparente veracidade histórica ao romance, revela-se, portanto, uma 

característica da literatura cavaleiresca, o que pode ser entendido como resultante de processos 

de memória, assentes na construção deste género. A repetição deste topos reforça as relações 

intertextuais que se estabelecem entre os livros de cavalarias ibéricos, materializando-se num 

processo de receção de memória, ao mesmo tempo que são elementos reconhecíveis pelo 

público a quem estas obras estariam dirigidas, produzindo um pacto de leitura com esses 

mesmos leitores. 

Sendo uma obra tão heterogénea no que diz respeito aos diversos elementos que congrega, 

o Memorial destaca-se por apresentar uma importante ligação com a matéria da Bretanha. No 

conjunto dos livros de cavalarias portugueses, a obra de Jorge Ferreira de Vasconcelos é 

nitidamente a mais devedora dessa tradição, encontrando-se aí processos que vão para além da 

utilização de esquemas narrativos vindos da tradição arturiana medieval ou da simples alusão a 

personagens desse universo (Vargas Díaz-Toledo: 2013; Monteiro: 2017). Bastaria atentar no 

título da obra – Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda – para imediatamente se 

compreender o diálogo estabelecido com o mundo arturiano.  Esta invocação paratextual é 

depois explorada num plano diegético, na medida em que toda a narrativa cavaleiresca ocorre 

cronologicamente no imediato após a morte do Rei Artur, apresentando-se as principais 

personagens desta obra como descendentes diretos dos cavaleiros da Távola Redonda original: 

 

Os cavaleiros da Távola Redonda que ficaram vivos, dos quaes o principal era Doristão 

D’Autarixa, filho de dom Galvão (…), Fidonflor de Mares duque de Lencastro, filho de 

Hector de Mares (...). Dous filhos gémeos de dom Galeazo e da duquesa de Narbona, 

chamado o primeiro Bronsidel de Enantes e o segundo dom Brisam de Lorges (…). 

Monsolinos de Sulforica filho de Palomades o pagão, que se apelidou também o cavaleiro das 

duas espadas, porque pelejava com elas segundo se conta na história da Demanda do Sancto 

Grial. (Vasconcelos, 1567: fl. 8v) 

 

O Memorial desenvolve-se como se se tratasse de uma continuação da matéria arturiana 

medieval: os primeiros capítulos narram o período final do reinado de Artur, culminando com 

a batalha letal para esse monarca e Morderet, introduzindo-se aqui a explicação de como se deu 

a sucessão de Sagramor. A recuperação, de forma direta, de uma matéria difundida por todo o 

ocidente europeu, de maneira a explicitar a sucessão de Sagramor, parece surgir aqui como 

mais um mecanismo que confere verosimilhança ao texto. A retoma intertextual destes 

elementos demonstra como o universo arturiano estava ainda bastante presente na memória 

cultural do público dos livros de cavalarias da segunda metade do século XVI, o que é atestado 

através do número de impressões de livros relacionados com estas temáticas, tanto em 
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Espanha, como em Portugal, durante a primeira metade dessa centúria, como, por exemplo: 

Baladro del Sabio Merlín (Burgos: Juan de Burgos, 1498); Merlín y Demanda del Santo Grial 

([Sevilha]: s. i., [1500])8; Demanda del Santo Grial (Toledo: Juan de Villarquirán, 1515); Cronica 

llamada el triu[n]pho de los nueve p[re]ciados de la fama (Lisboa: Germán Gallarde, 1530); Baladro del 

Sabio Merlín e Demanda del Sancto Griaal (Sevilha: [Juan Varela de Salamanca], 1535). Do mesmo 

modo, as referências a figuras como Dom Duardos, Primaleão, Tristão de Leonís e Amadís de 

Gaula (Vasconcelos, 1567: fls. 39v-40v) permitem aferir a importância e a posição dos livros de 

cavalarias castelhanos para o sistema literário do quinhentismo português. 

 

3. Memória na literatura 

Um dos principais valores que marcou a ética cavaleiresca medieval e renascentista e cuja 

representação se tornou numa característica central do género cavaleiresco, reside na procura 

de honra e fama através dos feitos pessoais. Este tema é, contudo, antigo: desde pelo menos a 

Grécia Antiga que os heróis procuram a glória eterna (Lida de Malkiel, 1983: 13-95). Os livros 

de cavalarias quinhentistas aproximam-se aqui das ideais de fama plasmadas ao longo das 

narrativas arturianas medievais (Lida de Malkiel, 1983: 261-269), uma vez que o motivo central 

dos livros de cavalarias ibéricos é a procura de aventuras, como forma de alcançar a fama e, a 

partir daí, o amor. Ora, a esta característica liga-se intrinsecamente a memória, na medida em 

que só através de mecanismos que permitissem a sua transferência, a glória sobreviveria ao 

tempo. Deste modo, o que os cavaleiros destas narrativas procuravam era que a sua fama fosse 

tamanha que permanecesse na memória cultural, através da escrita, que se revela uma condição 

determinante de memória. Assim, as insistentes referências aos feitos extraordinários dos 

melhores cavaleiros, à sua fama e honra, e à imitação que deles devia ser feita levam a que os 

narradores teçam comentários sobre a importância da escrita como mecanismo de fixação de 

memória, de maneira a que os bons exemplos pudessem perdurar no tempo, comentários estes 

que funcionam quase como uma autorreflexão sobre a importância do processo da escrita. 

No Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda, tal preocupação com este mecanismo de 

preservação da memória é explícita. Logo, no prólogo, diz-nos Jorge Ferreira de Vasconcelos: 

 

Não cuido, porém, que haja algum tam pertinaz e imigo da rezão, que negue a valia dos 

feitos heroicos, e o preço divido à boa memória, a qual sempre fertificou e produzio novos 

impérios (…). Considerando pois eu no esclarecido príncipe vosso padre, que está em glória, 

coluna que sostinha as esperanças destes reinos, e nos prometia de si o efeito muito além do 

cuidado, por quem com muita rezão todos suspiramos. Ca nos fora norte e claro exempro de 

imitação. (…) Parece-me de obrigação e necessidade trazer à luz o torneo e mostra que dele 

ficou, pera que como os que o tratamos temos na memória viva a dar de tal perda. Os que o 

não alcançaram participem desta mágoa, e pera vossa alteza seja o abc, e princípio de suas 

heroicas obras… (Vasconcelos, 1567: Prólogo) 

 

Esta narrativa aparece dedicada a Dom Sebastião, mas, como já referimos, Ferreira de 

Vasconcelos escreveu uma primeira edição deste livro hoje desaparecida, dedicada ao pai desse 

monarca, o Príncipe Dom João, morto em 1554. Através da passagem que transcrevemos, 

percebe-se o intuito do autor, apresentando o tema principal do romance – o torneio de 

                                                            
8 Hoje em dia, não se conhecem exemplares desta edição (Sanz Julián, s. a.). 
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Xabregas, ocorrido em 15509 – como forma de demonstrar a heroicidade do Príncipe Dom 

João, investido cavaleiro nesse torneio, como um exemplo de imitação. Ao longo da narrativa, 

vemos que este tema se vai repetindo diversas vezes: logo nos primeiros capítulos, são várias as 

referências que o narrador faz à importância da escrita para a fixação da memória, sobretudo 

para que isso sirva de modelo imitativo. O Memorial abre com uma história acerca da 

antiguidade da ordem da cavalaria, lendo-se que: 

 

Querendo contar as famosas façanhas do militar exercício (…) não alheio da história, 

antes divido princípio parece ũa breve relação da antiguidade e origem da nobre Ordem da 

Cavalaria, que além de tal memória a curiosos ser aprazível, é necessário fundamento (…) e 

perventura estímulo de imitação saber-se como foi instituída… (Vasconcelos, 1567: fl. 1r) 

 

Pouco depois, diz-nos o narrador relativamente ao rei Artur: 

 

…foi caso de estremo no em que Artur reinou como a ordem dos andantes (…) se 

estendeo por todas as regiões favorecida de seus secaces, tal é sempre a diligência humana em 

admitir novidades, por cuja memória foi necessário ocuparem-se muitos escritores em 

escreverem seus maravilhosos feitos e proezas, cada um segundo milhor pode alcançar. 

(Vasconcelos, 1567: fl. 2v) 

 

E, ainda no primeiro capítulo, remata: 

 

E assi dezia das próprias que via per sua morte fazer-se um grande epitáfio, entendendo 

por a sua história que escreveram dize trinta historiadores aos quaes se deve a memória de 

Alexandre que perecera se lhe faltara escritor. (Vasconcelos, 1567: fls. 2v-3r) 

 

Se o género cavaleiresco apresenta uma componente didática muito importante, no 

Memorial, esta faceta é ainda mais evidente, não só pelo que o próprio autor afirma no prólogo 

da obra, em cima transcrito, como também pela forma como são apresentadas máximas de 

instrução na abertura de todos os capítulos (Moisés, 1957: 44). Neste seguimento e articulado 

com a questão da tríade fama-memória-escrita, veja-se o início do segundo capítulo do 

Memorial: 

 

Di[g]no é de grande estima o varão que antre os de seu tempo se abalisa em algũa 

singular virtude e muito mais aqueles que sobindo-se em estado leixam de si gloriosa 

memória e sam autores de heroicas obras e aprovados exempros pera imitação dos 

socessores. (Vasconcelos, 1567: fl. 3r) 

 

Parece-nos que este aspeto, que relaciona memória, fama e glória, nos permite refletir 

acerca do conceito de mimese da memória, tal como o apresentamos anteriormente. Partindo 

novamente da teoria de Ricoeur, estes valores projetados nas narrativas cavaleirescas procedem 

de um pré-entendimento do mundo que os grupos aristocráticos quinhentistas detinham e que, 

                                                            
9 Além da descrição deste torneio inscrita no Memorial, são hoje conhecidas outras duas descrições 
deste evento: uma carta escrita por Francisco de Moraes (Miguel, 1998: 127-154; Aurelio Vargas Díaz-
Toledo está a preparar uma nova edição crítica desta carta, juntamente com outros textos de Moraes) 
e uma narração anónima deste torneio, recentemente descoberta (Moreira, 2017: 117-137). 
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de certa forma, pretendiam fazer vigorar precisamente através destas narrativas. Através da 

ficção cavaleiresca revisita-se um passado que é projetado – criado – ficcionalmente, mas que, 

ao mesmo tempo, dá consistência à realidade presente do leitor do século XVI. A forma como 

a memória é representada recria a realidade dentro da narrativa, nomeadamente no que ao 

processo da escrita diz respeito. Se os grandes cavaleiros e reis do Memorial (assim como de 

outros livros de cavalarias, uma vez que este aspeto também pode ser considerado como um 

topos cavaleiresco) pretendem alcançar a glória e fama eternas através dos feitos que serão 

escritos em livros ou imortalizados em estátuas, também os recetores dos livros de cavalarias 

pretenderiam, em última instância, que o mesmo acontecesse com os seus percursos pessoais. 

A glória e a fama eternas alcançar-se-iam através de feitos eternizados. A memória adquire 

então o seu valor fundamental, uma vez que seria o elo de ligação entre passado, presente e 

futuro. De certa forma, podemos afirmar que não são os feitos que imortalizam as 

personagens, mas antes a capacidade de recordação desses feitos, isto é, não só a forma como 

estes acontecimentos são fixados num determinado presente, como também a forma como os 

vários futuros se relacionarão com esse acontecimento passado, fixado de maneira codificada 

que, mais do que uma memória individual, se reconverte num aspeto da memória cultural 

passada de um grupo. 

 

4. Conclusão: livros de cavalarias como meio de memória cultural 

As narrativas cavaleirescas aproximam-se da realidade histórica dos seus recetores 

contemporâneos do século XVI, ao criarem uma sensação de distanciamento, através da ficção 

de elementos de uma memória cultural passada. Servindo-se de motivos ficcionais, estas 

narrativas projetam para o passado elementos do seu presente histórico, como forma de 

justificação, legitimação e cristalização de uma ética-cavaleiresca que, nascida na Idade Média, 

se mantinha ainda como a conduta idealizada a ser seguida pela aristocracia ibérica de 

quinhentos10. 

Ao combinarem temas da mitologia greco-latina, do imaginário medieval e da própria 

cronologia em que são escritos, os livros de cavalarias apresentam-se como narrativas 

ficcionais, cujas convenções de género se situam num plano intermédio entre a escrita 

historiográfica e o romance medieval, aos quais se deve acrescentar um caráter declaradamente 

didático (cf. Marín Pina, 1995: 183-192; Cuesta Torre, 2002: 87-109), voltado para um grupo em 

específico – a cavalaria aristocrática. Se, por um lado, estas narrativas são produto da memória 

cultural desse mesmo grupo – apresentando uma série de mitos, ideais, valores e visões de 

acontecimentos do passado – por outro lado, a um nível extratextual, toda esta combinatória 

de motivos torna os livros de cavalarias, meios produtores de memória cultural, na medida em 

que permitem uma reconfiguração das relações dos indivíduos e do grupo com o seu passado 

coletivo, numa contínua dinâmica de restruturação e definição de identidade (Paixão, 1997: 

1422; Erll; Rigney, 2009: 2; Erll, 2011: 149-150). Este encerramento do círculo de mimésis faz-

nos, assim, concluir, que os estudos de memória cultural aplicados à literatura cavaleiresca do 

século XVI podem colher frutos positivos, ao mesmo tempo que, equacionados de outras 

formas que aqui abordamos apenas ligeiramente, poderão ajudar a levantar novas questões. 

Uma dessas brechas que se poderá abrir relaciona-se com o cânone literário de quinhentos, no 

                                                            
10 Ao estudar o público dos livros de cavalarias, Maxime Chevalier defende que o grupo aristocrático 
quinhentista se interessou, em massa, pela literatura cavaleiresca, pelo facto de espelhar a sociedade 
em que viviam, ao mesmo tempo que se revestia de um grande espírito nostálgico face à liberdade 
cavaleiresca, cada vez mais domada pela monarquia. (Chevalier, 1976: 98-102). 



AIC 
 

119 
 

sentido de perceber que obras eram tomadas como canónicas para os escritores de livros de 

cavalarias e de que forma se relaciona isso com as restantes estéticas do renascimento e 

maneirismo português. 

Enfim, num século como o de quinhentos, em que o fenómeno literário se viu expandido 

pela imprensa e marcado por diversas tradições, elementos culturais e momentos de tensão 

entre a liberdade ficcional literária e a rigidez “verdadeira” da história, parece-nos que, aplicar 

as ferramentas conceptuais dos estudos de memória cultural a uma análise dos livros de 

cavalarias, permitirá avaliar, de forma diferente, a posição dos livros de cavalarias dentro do 

próprio sistema literário do século XVI. 
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A 13 de Fevereiro de 1282, o infante D. Sancho doava a Paio Gomes, “almirante mayor de 

la mar”, os direitos sobre a Aldea de Rego, povoação situada não longe de Rianxo (González 

Jiménez; Carmona Ruiz, 2012: doc. 3571). 

Este documento iniciava como que uma segunda vida de Paio Gomes Charinho que, 

depois de um já largo percurso biográfico afastado da documentação de arquivo, iria a partir de 

então deixar nela uma marca quase constante até à sua morte em 1295. Aparecendo como 

Almirante ainda nos finais do reinado de Afonso X, devemos contextualizar essas novas 

funções certamente em ligação com o enquadramento vassálico pressuposto no documento da 

doação, isto é, associando-as à relação do novo Almirante com um infante que assumiria o 

poder cerca de dois meses depois, embora tivesse de esperar mais de dois anos pela subida ao 

trono. Da doação feita, depreendemos também, pela proximidade de Rianxo, que seria já 

senhor desta povoação um senhorio que poderá ter acompanhado a investidura nas novas 

funções que passou a exercer. 

Com a chegada de Charinho, cumpriam-se quase três décadas na trajectória de um cargo 

surgido nos inícios do reinado de Afonso X, quando se cruzariam no pensamento do monarca 

a necessidade de uma frota permanente, quer para o combate à pirataria costeira, quer para 

outros projectos em curso, mormente a cruzada africana, apesar de ela ter sido algo esquecida 

após o saque a Salé em 12601. A avaliar pelos ocupantes anteriores do referido cargo, e tendo 

sido já detectadas as ligações familiares que estabeleceram entre si, associa-os também a 

pertença a uma nobreza sem a projecção socio-política das grandes linhagens, mas com 

percursos de aproximação à corte, por meio da criação régia, da ligação vassálica a infantes etc. 

(Ladero Quesada, 2003: 62-63)2. Figura central na ligação do grupo terá sido João Garcia de 

Villamayor, relacionado familiarmente com vários dos almirantes e provavelmente, por via de 

uma irmã, com Paio Gomes3. A assunção destas e de outras funções, porventura mais 

regionais, mas igualmente importantes para a afirmação da presença do monarca no reino, 

materializava o alargamento da máquina do Estado e a instalação de uma nobreza de serviço, 

para quem seriam certamente vistas como uma oportunidade de ascensão social. 

Para momentos em que as necessidades de defesa se tornavam mais prementes, os reis 

castelhanos recorriam a experimentados homens do mar, como o genovês Micer Benedetto 

Zaccaria, que davam mais garantias de sucesso na empresa (Ladero Quesada, 2003: 60-61). 

Este genovês foi requisitado por D. Sancho IV em 1284-1285, altura da ameaça merínida e 

quando era Almirante Paio Gomes, tendo voltado a Castela ainda em 1291-1294, para fazer 

                                                            
1 González Jiménez, 2004: 70-71; Ladero Quesada, 2003: 58-60. Nas Siete Partidas, a “guerra de la 
mar”, chefiada pelo Almirante, surgia associada à constituição de uma frota capaz de se opor 
eficazmente contra o inimigo exterior e também à preparação de navios para actividades de corso. Cf. 
Las Siete Partidas del rey Don Alfonso el Sabio, 1807: ley I. 
2 Segundo este autor, a sequência dos Almirantes seria Rui Lopes de Mendoza (1254), Fernão 
Guterres (1272), Pedro Lasso de la Vega (1278), Pedro Martins de Fé (1279) e Paio Gomes Charinho 
(1282-1286). João Garcia de Villamayor, que assumiu em 1260 a chefia da expedição a Salé, embora 
com atribuições idênticas ao almirante, surge com o título de “adelantado mayor de la mar”. 
3 Não conseguimos documentar o casamento de qualquer das irmãs de Paio Gomes com membros da 
linhagem de Villamayor. Atendendo aos cargos ocupados e à sua importância no contexto 
trovadoresco, este autor beneficiou de alguma atenção, faltando ainda, no entanto, um 
esclarecimento cabal das origens da família e de vários dos seus membros. Os principais contributos 
para a sua biografia encontram-se em: Vasconcelos, 1990, II: 423-434; Gaibrois de Ballesteros, 1922-
1928; Cotarelo Valledor, 1984; Martínez Salazar, 1943: 94-96; Oliveira, 1994: 400-401; Souto Cabo, 
2012: docs. 9, 11; Pardo de Guevara y Valdés, 2017: 457-460. 
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frente a novas ameaças vindas do norte de África4. Assim, na escolha do Almirante de la Mar 

ou para desempenhar funções afins, as opções jogavam-se, consoante as circunstâncias, entre 

uma experiência marítima já testada e figuras próximas do monarca, pois, como concluía a lei 

relativa ao Almirante, “sobre todo le conviene que sea leal de guisa que sepa amar et guardar al 

señor et á los que van con él” (Las Siete Partidas..., 1807: ley III). 

No entanto, a notoriedade ganha por Paio Gomes, a partir dos finais do reinado de 

Afonso X, com o primeiro grande cargo público dos que assumiu, chegava tarde para quem se 

pensa que terá nascido por volta de 1225-1230. E à falta de documentos que atestem o seu 

percurso anterior tem sido grande a tentação de lhe construir uma biografia desse período que, 

de algum modo, pudesse anunciar o seu percurso posterior, mas sem alicerces documentais que 

a possam sustentar. Razão pela qual se torna necessário revisitar o mais obscuro período de 

vida de Paio Gomes, não tanto para o tentar certificar – quando se mantém a falta de 

documentação relativa ao almirante e seu meio familiar –, mas para uma reflexão sobre os 

materiais disponíveis, tendo em vista uma optimização do seu aproveitamento na definição da 

trajectória do trovador. 

 

No rasto da linhagem 

Nas dificuldades de aproximação ao seu enquadramento familiar se deteve Cotarelo 

Valledor na parte inicial da obra em que editou o cancioneiro deste autor e procurou reunir 

diferentes materiais, tendo em vista definir e conhecer a sua biografia (Cotarelo Valledor, 

1984). Precisamente no início do capítulo biográfico, as expressões utilizadas denotam a 

frustração do investigador em não ter clarificado quanto desejaria as suas origens familiares: 

“Nebulosos, como el cielo de su patria, se ofrecen los orígenes de nuestro cavaleiro” ou “Muy 

confusas parecen su estirpe y procedencia. Los genealogistas le adjudican diversos 

progenitores, aunque siempre sin la necessaria probanza” (Cotarelo Valledor, 1984: 12, 13-14). 

E, apesar da importância deste trovador, não se assistiram a melhorias sensíveis nas décadas 

mais recentes quanto à sua linhagem originária e às gerações mais próximas das de Paio 

Gomes. Por então, apoiado numa setecentista Arbol genealógico de la familia Aldao, Cotarelo fá-lo 

descender de Pedro Arias de Aldán por intermédio de um Gonzalo Gómez Chariño casado 

com uma dona não identificada da linhagem Mariño (Cotarelo Valledor, 1984: 14-15). Se a 

ligação aos Aldán, pelo que sabemos, lhe chega por via dos ascendentes da mulher, Maria 

Geraldes Maldoado, estranha-se, por outro lado, o nome do suposto pai que, com o mesmo 

patronímico do autor, mais pareceria ser um dos seus irmãos. Acresce que, recentemente, as 

pesquisas de Souto Cabo poderão ter-nos devolvido o nome do verdadeiro pai, na figura de um 

Gomes Nunes, dito ‘Charinus’, documentado como testemunha de transações de bens em 

Cangas e Vilarinho (Cambados) em 1253 e 1260, o que levanta problemas em relação à 

integração na linhagem do ainda não identificado Gonzalo Gómez Charinho (Souto Cabo, 

2012: docs. 9, 11). 

Da geração do trovador conhecem-se, de momento, três irmãs: Teresa e Maria (ou 

Marinha), mencionadas por Cotarelo, e Mécia Gomes (Cotarelo Valledor, 1984: 15-16; 

Rodríguez Núñez, 1993: 275). E se, da última, a indicação recolhida não nos permite saber 

sequer se casou, à segunda têm sido atribuídos casamentos com dois membros da linhagem 

                                                            
4 Em Portugal, o cargo de Almirante-mor iniciou-se em 1307 com Nuno Fernandes Cogominho, mas 
em 1317, o rei D. Dinis escolheria igualmente um genovês, Micer Manuel Pessanha, para reorganizar 
a sua frota naval (cf. Pizarro, 2011: 173-174). 
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castelhana Villamayor, não tendo sido apresentada, no entanto, nenhuma indicação documental 

que possa abonar qualquer deles5. Mais seguro parece ser o casamento da primeira, Teresa, 

com Garcia Peres, que tem vindo a ser identificado com Garcia Peres Sarmento6. Quanto ao 

trovador, sabemos que casou com Maria Geraldes Maldoado, bisneta de Pedro Arias de Aldán 

e neta de Nuno Peres Maldoado, o primeiro a usar o novo apelido familiar (Mattoso, 1980: 

74M3-Q5); para o nome, Cotarelo Valledor, 1984: 48-49). O casamento do trovador na mesma 

região e com uma dona de uma linhagem cuja integração no Livro de linhagens do conde D. Pedro se 

fez por intermédio do casamento de um dos seus membros com Aldara Fernandes Churrichã 

diz bem da mediania destas linhagens, justificando, de algum modo, as dúvidas e lacunas que 

persistem nas gerações documentadas. 

Na geração subsequente fazem-se já sentir as consequências da presença de Paio Gomes 

na corte desde os anos setenta, como veremos. Na verdade, em relação a Álvaro Pais e a Soeiro 

Gomes, temos já indicações da sua proximidade da corte régia, embora mais esporádica do que 

a do pai e sem a ocupação de cargos de relevo, enquanto para Rui Pais, a documentação 

conhecida parece situá-lo mais no sul da Galiza (Cotarelo Valledor, 1984: 116-119; Pardo de 

Guevara y Valdés, 2017: 457). Referindo-se a estes três irmãos, o Livro de linhagens do conde D. 

Pedro concretiza que “nem ũu destes nom houverom semel”, o que poderá justificar que o 

senhorio de Paio Gomes acabe por surgir associado a uma Joana Marinho Charinho, cujo 

nome levanta dúvidas quanto à sua associação aos filhos do trovador. Sabendo-se que casou 

com Diogo Álvares de Soutomaior I, documentado entre 1332 e 1350(?), poderia, no entanto, 

ter uma cronologia que não se afastaria muito da de Álvaro Pais e seus irmãos7. 

Idênticas dúvidas quanto ao seu posicionamento na linhagem se podem colocar em 

relação a um segundo Paio Gomes Charinho que é inevitável separar do Almirante dado se 

encontrar documentado no século XIV. Foi o que fez Pardo de Guevara y Valdés na breve 

biografia da sua filha Maria Álvares, onde o intitula “señor del puerto de Rianxo y de Lantaño”, 

admitindo como mais provável a sua inclusão no grupo dos filhos do trovador referidos até 

agora (Pardo de Guevara y Valdés, 2017: 457). Para a resolução das dúvidas formuladas devem 

igualmente ter-se presentes os dados conseguidos para estes membros da linhagem por Marta 

González Vázquez, na sua tese sobre o arcebispo de Santiago. Na verdade, na abordagem aí 

efectuada da linhagem dos Marinho, deixou já alguns dados avulsos sobre os Charinho. Não só 

sobre Rui Pais e Soeiro Gomes, mas também sobre Paio Gomes Charinho II, identificado 

como irmão de João Marinho e filho de Gonçalo Anes Marinho, e sobre Maria Álvares 

Marinho, filha de Paio Gomes Charinho e Maria Sanches de Gres (González Vázquez, 1996: 

199, nt 438, 201). 

A ponderação dos diferentes dados em presença leva-nos a admitir que, com o fim da 

varonia na geração subsequente à do autor em estudo, os respectivos bens e em particular o 

                                                            
5 Sobre a origem da possível confusão entre os dois membros da linhagem referidos, João e Fernão 
Garcia de Villamayor, debruça-se Carolina Michaëlis em Vasconcelos, 1990, II: 431, nt 1. 
6 Na Crónica de Alfonso X, cap. LXXVI, é contada a história da ocupação do alcácer de Zamora pelos 
finais de 1281, sendo dito que, na altura, se encontrava à guarda de uma irmã de Paio Gomes, mulher 
de Garcia Peres “que era merino mayor del rey don Alfonso en Gallizia”. Nesse ano, no entanto, 
adverte o editor da obra, o meirinho seria Estêvão Fernandes de Castro. Cf. González Jiménez, 1998: 
221, nt 328. 
7 Em Anexo, incluímos uma genealogia dos Charinho que acrescenta um ou outro elemento e propõe, 
para outros, novas hipóteses de filiação, mas que não é ainda satisfatória para o esclarecimento da 
trajectória da família nos séculos XIII e XIV. Sempre que possível, associamos a cada membro o 
período em que o conseguimos documentar. 
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senhorio de Rianxo terão passado a um ramo feminino da linhagem, porventura iniciado na 

geração do próprio Paio Gomes, e para o qual ainda não foram encontrados dados credíveis, 

tendo em vista a clarificação cabal da trajectória do senhorio. Dado que a primeira figura 

feminina, que surge associada ao senhorio, é Joana Marinho Charinho e, aparecendo o apelido 

Marinho igualmente associado a Paio Gomes II por intermédio do pai, de um irmão e da filha, 

será lógico pensar que todos eles pertenceriam ao mesmo ramo dos Marinho-Charinho, talvez 

resultante do casamento de Gonçalo Anes Marinho com um membro da linhagem Charinho, 

porventura com uma das irmãs do trovador, Maria/Marinha ou Mécia. E teria sido neste ramo 

que Rianxo teria prosseguido o seu percurso, após a quebra de varonia dos Charinho, até às 

mãos de Maria Álvares Marinho, onde o vemos em 13748. 

 

Paio Gomes 

A passagem pela linhagem do trovador, com todos os problemas e dúvidas ainda 

persistentes, é sumamente instrutiva quanto ao que poderíamos esperar de Paio Gomes. Um 

membro da pequena nobreza galega sediada na área de influência de Pontevedra, com 

ascendentes ainda obscuros e membro de uma linhagem onde subsistem lacunas e 

interrogações, mormente quanto a casamentos efectuados, quanto à integração precisa de 

alguns membros na família etc. Por outras palavras, não deve causar qualquer admiração a 

ausência de documentação sobre o trovador até aos inícios dos anos oitenta, quando está junto 

ao infante que se prepara para aceder ao trono de Castela, tendo conseguido já o cargo de 

Almirante do mar. 

Felizmente para o historiador, a produção cultural deste autor e, sobretudo, o seu 

cancioneiro satírico viabilizam o conhecimento de alguma da sua movimentação perto de 

meados do século XIII e mesmo posterior, o que permite suprir a pobreza de informação 

sobre ele existente entre os anos vinte e 1282. 

Pensando que poderá ter nascido por volta de 1225, teria pouco mais de vinte anos 

quando participou na conquista de Sevilha em 1247-1248. Apesar de não ser referido no 

respectivo repartimento como um dos combatentes, tal facto não inviabiliza a sua presença no 

cerco da cidade, quando se sabe que os repartimentos estão longe de reflectir o conjunto dos 

cavaleiros que participaram na conquista das cidades, a que dizem respeito, e que estes 

poderiam optar por outras formas de retribuição da sua acção militar. Mesmo prescindindo da 

inscrição do seu túmulo, que afirma essa participação de forma taxativa9, a sua resposta a En 

Arouca uma casa faria, sátira do trovador português D. Afonso Lopes de Baião, visando o 

mosteiro de Arouca, concorre para admitirmos essa participação, sabendo-se da presença em 

Sevilha deste magnate português (Oliveira, 1994: 308). Dito isto, parece-nos já menos razoável 

poder pensar-se – olhando para a idade que teria na altura, bem como para o patamar 

nobiliárquico de que partia – que Charinho pudesse ter tido já uma participação relevante nessa 

conquista, nomeadamente, como tem sido sugerido, em ligação com as operações navais de 

Ramón Bonifaz. 

Poderíamos mesmo admitir que a resposta de Charinho seria um pouco anterior, feita na 

altura da tomada de Jaén, onde D. Afonso Lopes igualmente esteve, atendendo à referência à 

                                                            
8 Martínez Salazar, 1943: doc. I. Remetemos para o esquema genealógico com os dados conseguidos 
sobre a linhagem, incluindo a indicação das cronologias dos respectivos membros já documentados e, 
em cor cinzenta, a proposta apresentada quanto ao ramo Marinho-Charinho. 
9 Embora a inscrição seja bem mais tardia, terá sido feita a partir de uma outra, cerca de treze anos 
posterior à morte de Paio Gomes (cf. Chamoso Lamas, 1979: 148-152). 
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povoação numa das suas cantigas de amigo, cujo refrão é bem conhecido: “Sobre mar vén 

quen frores d’amor ten,/myrarey, madre, as torres de Geén” (LP 114,2). Mas, não havendo 

qualquer indicação que aponte para o momento da conquista de Jaén, teremos também de 

equacionar a possibilidade de o amigo estar de regresso, por mar, de um fossado que terá 

ocorrido na mesma região. Uma segunda cantiga de amigo, integrando igualmente o motivo 

heráldico das flores, símbolo da linhagem do amigo, parece ser complementar desta, falando 

não do regresso, mas da partida do amigo, também por via marítima, para a operação militar 

em causa: 

 

As ffroles do meu amigo 

briosas van no navyo. 

E vanss’ as frores 

d’aquí ben con meus amores, 

idas som as frores 

d’aquí ben con meus amores. (LP 114,4) 

 

Na verdade, a presença de Jaén no teatro das operações militares na Península do século 

XIII ultrapassou largamente a mera conquista desse importante burgo. Os historiadores têm 

chamado a atenção para a sua importância estratégica no contexto do controle de Granada e da 

sua Veiga, em particular no quadro da presença na Península dos benimerines, a partir de 

127510. Mas já nos anos sessenta, tinha sido visitada, mais de uma vez, por Afonso X, no 

contexto da instabilidade política motivada pelos levantamentos mudéjares na região. Aí esteve 

o monarca em 1265, depois de assinar um tratado de paz com Granada, e aí terá voltado cerca 

de quatro anos depois com objectivos igualmente de pacificação da zona (González Jiménez, 

2004: 216). Neste contexto, os anos de 1265-1285 teriam também de se integrar na discussão 

relativa à cronologia provável das duas cantigas de amigo referidas, ligadas entre si por vários 

motivos poéticos. Atendendo à presença de Sancho IV em Santiago, em 1286, poderíamos 

mesmo pensar que os dois cantares terão sido feitos próximo desta data e que a referência a 

Santiago, a quem a amiga pede que traga o amigo, resultaria deste contexto. O próprio rei, no 

ano anterior, tinha acorrido ao sul para conter mais uma incursão marinida na Andaluzia, por 

sinal a última antes da morte do sultão Abu Yusuf no ano seguinte. De qualquer modo, com 

Jaén tão presente nas movimentações militares andaluzas, pelo menos a partir de 1265, será 

sempre problemática qualquer opção por uma das datas acima elencadas. 

Independentemente do ano em que, numa das décadas mencionadas, as duas cantigas 

foram compostas, o aparecimento dos filhos do trovador na documentação, a partir de meados 

da década de oitenta, indicará que Paio Gomes terá casado com Maria Geraldes por volta de 

meados do século. No quarto de século seguinte ou quase, regressamos ao silêncio sobre a sua 

situação e trajectória, apenas quebrado na primeira metade dos anos setenta com a tenção que 

tem com um senhor não nomeado sobre a exigência indevida de jantares em terras leonesas. 

Referimo-nos ao cantar Hua pregunta vos quero fazer, onde o trovador galego interpela um 

“senhor”, durante muito tempo identificado com D. Afonso X, sobre os jantares que comia 

                                                            
10 De acordo com González Jiménez, 2004: 298 e Martínez, 2003: 184, surgia, com Sevilha e Écija, 
como um dos centros de controle das movimentações dos exércitos na Andaluzia. As razias na região 
continuaram na sequência de um segundo desembarque em 1277, e ainda em 1283, um exército 
norte-africano, regressado à Península em apoio a Afonso X, devastava terras de Jaén, entre outras. 
Cf. González Jiménez, 2004: 322-323, 355. 
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em Leão e o oponente lhe responde alegando o prazer que sentia num bom jantar, em 

particular se não tinha de o pagar, isto é, se ele lhe era facultado “en doaçon”11. Dois 

documentos relativos a queixas da catedral de Leão sobre uma exigência de que estavam 

isentos levou-nos já à figura do infante herdeiro, Fernando de La Cerda, justificando, assim, o 

modo anómalo da identificação do segundo autor da tenção e conduzindo-nos a 

acontecimentos da primeira metade da década de setenta12. 

Esta composição mostra-nos que Paio Gomes se insinuara já na corte castelhana nos 

inícios dos anos setenta, surgindo próximo do círculo do infante herdeiro, o que lhe 

asseguraria, desde logo, boas perspectivas para uma crescente visibilidade nos anos 

subsequentes. A falta de apoio documental quanto ao casamento das irmãs do trovador não 

permite ainda dizer se esta aproximação da corte se deveu a ligações familiares com linhagens aí 

instaladas ou a qualidades do próprio Charinho que se tornassem progressivamente 

importantes no contexto político-militar do reinado de Afonso X. De qualquer modo, não se 

conhecem grandes movimentações da frota, entre 1260 e 1279, e a ligação do trovador parece 

estabelecer-se, antes de mais, com os círculos dos herdeiros: de Fernando de La Cerda e, 

depois da sua morte, do segundogénito Sancho. 

No primeiro documento que o situa na corte, aquele com que iniciámos este trabalho, 

assume já o cargo de Almirante do mar. Terão sido quaisquer qualidades de liderança ou 

experiência marítima a catapultá-lo para a corte, eventualmente já com Fernando de La Cerda? 

É cedo para o dizermos, embora tenhamos de frisar que a aniquilação da frota castelhana no 

cerco a Algeciras ocorrera menos de três anos antes. Mas, olhando para a sua produção 

trovadoresca, não temos razões para pensar que as composições onde o mar surge como 

suporte da acção ou é ele próprio directa ou indirectamente objecto do cantar possam ter sido 

compostas muito antes desta viragem na trajectória biográfica deste autor. Para além das 

cantigas de amigo já mencionadas e da dirigida ao rei D. Sancho, já bem conhecida, merece 

também destaque a cantiga de amor com a qual concluímos este estudo, onde Paio Gomes 

compara a coita de amor à coita do mar: 

 

Quantos og’ andam eno mar aquí 

coidan que coita no mundo non á 

senón do mar, nen an outro mal ia. 

Mais doutra guisa contece oie a mi: 

coita d’amor me faz escaecer 

a muy gran coita do mar, e teer  

 

pola mayor coita de quantas son 

coita d’amor a quen a Deus quer dar. 

E é gran coita de mort’ a do mar 

mas non é tal, e por esta razón 

coita d’amor me faz escaecer 

a muy gran coita do mar, e teer  

 

                                                            
11 LP 114,26. Nas edições respectivas, Cotarelo Valledor e Lapa optam pela leitura “en don”. Cf. 
Cotarelo Valledor, 1984: nº XXVII e Lapa, 1995: nº 305. 
12 Oliveira, 1994: 401. O infante herdeiro acabaria por morrer prematuramente em 1275, o que nos 
dá o terminus ad quem da tenção. 
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pola mayor coita, per boa fe, 

de quantas foron, nen son, nen serán. 

E estes outros que amor non an 

dizen que non, mas eu direi qual é: 

coita d’amor me faz escaecer 

a muy gran coita do mar, e teer  

 

por maior coita a que faz perder 

coita do mar, que muitos faz morrer. (LP 114,17) 

 

Nascido perto da costa, no sul da Galiza, e tendo atingido o Almirantado numa fase ainda 

inicial do percurso do cargo – foi, de acordo com Ladero Quesada, o seu quinto ocupante 

desde 1254 –, Paio Gomes Charinho soube explorar na produção trovadoresca galaico-

portuguesa uma imagética marinha que atravessou todos os géneros poético-musicais, sendo 

sabiamente adaptada aos ditames de cada tipo de composição. De acordo com o que podemos 

entrever da evolução da sua obra, é provável que o mar somente se tenha imposto no seu 

cancioneiro a partir do momento em que aparece com tal cargo. Mas mesmo neste caso, não 

tendo sido o primeiro a transformar o mar em personagem das suas composições, foi ele, sem 

dúvida, que o modelou e poliu de modo a inseri-lo naturalmente, não apenas nos géneros 

amorosos, mas também na mais conhecida das suas composições, aquela em que compara o rei 

D. Sancho IV ao mar (LP 114,6; Oliveira, 1994: 260-261). 

Eram, de qualquer modo, composições que pertenciam já a uma segunda vida deste 

trovador, a mais conhecida e que o catapultou do quase anonimato para o mais importante 

centro do poder hispânico, mas que estavam fora do nosso propósito ao iniciarmos estas 

reflexões sobre Paio Gomes e a sua trajectória até ao Almirantado. 
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1. La esclavitud en la América española 

La era de los grandes descubrimientos, en buena medida protagonizada por los estados 

ibéricos del Renacimiento, cambió sin duda la forma en que Europa se entendía a sí misma y 

amplió su conciencia del mundo y del papel que le correspondía en él. En este contexto, y por 

diversas razones, la imagen que Europa tenía de su vecina España y de la acción de ésta sobre 

los espacios y sociedades que descubría y conquistaba, era bastante negativa. Tras las guerras de 

religión, y con la eclosión de la cultura ilustrada, la actitud de pensadores y viajeros de la élite 

cultural europea no iba a contribuir a mejorar las cosas. Concretamente en el ámbito 

anglosajón, rancios clichés literarios, así como algunas teorías y análisis del moralista y 

economista escocés Adam Smith alimentaban también dicha corriente de opinión y se 

empleaban para justificar –y perpetuar– las percepciones negativas de España y lo español. En 

un esfuerzo por rebatir y rechazar el papel de “reverso negativo” de la modernidad y progreso 

anglosajones, España encontraría aparentemente algo de munición intelectual en la 

investigación historiográfica de otro ilustrado escocés, William Robertson, aunque aquél fue un 

romance muy breve (Rodríguez, 2013: 1). El balance final a ojos de la Ilustración europea, 

pues, mantenía su veredicto esencialista: por su carácter pasado y presente, España continuaba 

revelándose incapaz de constituir en su espacio imperial una sociedad basada en los principios 

de la libertad política y económica, y constituía, por ende, una anomalía y una imagen especular 

que permitía a sus vecinos establecer su propio sistema de valores y su diferenciación positiva 

respecto al resto del mundo. En otras palabras, en el Siglo de las Luces España cumplía ante 

Occidente una función similar a la que en la centuria siguiente tendrán los imperios otomano y 

chino. 

Pero aquí nos interesa una ausencia de libertad distinta, la más brutal: la esclavitud. En este 

sentido, España sería la primera nación europea en comenzar la trata de esclavos del África 

negra, en el alba del siglo XVI, y también la última en abandonarla; por lado, su participación 

en la trata de África a América es indirecta hasta finales del siglo XVIII, y sólo tras la pérdida 

de Cuba, en 1898, dirige España sus intereses hacia el Continente Negro, al igual que hacen las 

grandes potencias europeas (Schmidt, 2012: 6). Como señala Rivera (2006: passim), la 

colonización de América mediante la introducción masiva de subsaharianos esclavizados inicia 

el sistema moderno de esclavitud como nuevo modo de producción, con varias consecuencias: 

en primer lugar, al reconocer a los indígenas americanos como vasallos libres, al menos en 

principio, la esclavitud se vincula a la negritud; en segundo lugar, la esclavitud adquiere una 

justificación ideológica nueva, ya que se esclaviza al negro africano para “civilizarlo” y 

“evangelizarlo” –con lo que, a partir de entonces, un cristiano ya puede esclavizar a otro 

cristiano–; en tercer lugar, la esclavitud aumenta vertiginosamente, hasta el punto que a finales 

del siglo XVI ya constituye la mercancía de exportación más importante hacia las Indias, según 

refiere la Casa de Contratación de Sevilla; y por último, se intensifica la explotación del trabajo 

esclavo. 

Fradera (1984: 119-139) afirma que en el siglo XVIII dicho tráfico esclavista presenta tres 

etapas diferenciadas: entre 1701 y 1750 se establece el monopolio de grandes compañías 

extranjeras en régimen de asientos, como la Compañía Francesa de Guinea (1701-1710) o la 

South Company (1713-1750); a continuación, entre 1750 y 1779 España realiza concesiones 

temporales –habría sólo dos asientos, en 1750 y 1778, y la actividad de la Compañía Gaditana 
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de Negros llenaría el período 1765-1779–; y en 1780 se autoriza finalmente a cualquier súbdito 

español que lo desee a participar en el tráfico desde España o desde cualquier país neutral.1 

La denuncia europea del dominio y violencia españoles sobre otros pueblos, como los de 

América, nunca llega a contribuir como elemento de contraste para la denuncia de la acción de 

otras naciones del Viejo Mundo sobre las sociedades extraeuropeas, por ejemplo la 

esclavización de africanos subsaharianos en la que holandeses, franceses y británicos andan 

embarcados desde el siglo XVII (Fradera, 2011: 214-216). La cuestión de la libertad humana, o 

de su ausencia bajo la forma de la esclavitud, en la obra de los ilustrados escoceses pero 

también españoles, es el asunto que va a tratarse a continuación y que, como se verá, desde una 

perspectiva actual2 se antoja como una larga sucesión de paradojas. 

 

2. Reflexiones desde el ámbito anglosajón 

En el período que va de la Guerra de los Siete Años (1756-1763) al inicio de las 

disensiones con las colonias inglesas en Norteamérica, Adam Smith aborda la tarea de 

determinar y ver de liquidar los obstáculos al crecimiento de la economía británica. En el 

capítulo dedicado a las colonias en su obra La riqueza de las naciones (The Wealth of Nations, 1776) 

expone los numerosos beneficios económicos, pero también sociales y políticos, que se derivan 

de la libertad comercial con que Inglaterra opera en el Atlántico, y los opone a los perjuicios 

que genera, tanto dentro como fuera del sistema imperial español, la lógica mercantilista que 

España aplica a su trato con América, mediante un comercio regulado y/o protegido a favor de 

los intereses fiscales del Estado metropolitano. La única aportación útil de España sería, a 

juicio de Smith, su bombeo hacia Europa de colosales cantidades de metales preciosos, y aun 

esto lo hace de forma poco eficiente. La solución ofrecida a esta situación por el ilustrado 

escocés consiste en liberalizar el comercio mediante la eliminación de los monopolios y/o las 

compañías de privilegio (307-308, 313-314, 320, 333-336, 344-346). 

Las críticas a este conjunto de ideas son conocidas: Smith –y otro tanto vale para los 

demás teóricos sociales de los siglos XVIII y XIX– sostiene la libertad de comercio para 

América, pero no para Asia; no intenta explicar por qué los imperios ibéricos en América duran 

más en el tiempo que los sistemas coloniales de las demás naciones europeas; tampoco trata de 

determinar si la “sociedad de naciones [europea] es o hubiese sido viable sin el imperio de la 

plata que los españoles construyeron, sobre el trabajo de indios y esclavos africanos 

colonialmente organizado que constituyó su fundamento” (Fradera, 2011: 227). 

Pero lo que aquí nos interesa es precisamente la visión que Smith tiene de otro tipo de 

libertad o, por oposición, la visión que Smith tiene del fenómeno de la esclavitud, y la primera 

referencia a ésta aparece cuando analiza las mercancías relacionadas con el comercio 

americano: el ron y los esclavos negros (317). Y nada más. La siguiente referencia a la 

esclavitud, empero, es de otro orden, pues se relaciona con el “espíritu mercantil” de las 

metrópolis hacia sus colonias: 

 

                                                            
1 Fradera señala que irónicamente se trata de una medida de libertad económica, y aun así resulta de 
libertad relativa, dado que está destinada a apartar a los extranjeros del comercio esclavista en las 
posesiones españolas. 
2 Desde hace apenas unas décadas, en la historia de las antiguas potencias atlánticas se incluye el 
estudio de su pasado colonial y del capítulo específico de la esclavitud (Almeida, 2011:1-18; Schaub, 
2012: passim; Vidal, 2008: passim). 
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To prohibit a great people, however, from making all that they can of every part of their 

own produce, or form employing their stock and industry in the way that they judge most 

advantageous to themselves, is a manifest violation of the most sacred rights of mankind. 

(…) In their present state of improvement those prohibitions, perhaps, without cramping 

their industry, or restraining it from any employment to which it would have gone of its own 

accord, are only impertinent badges of slavery imposed upon them, without any sufficient 

reason, by the groundless jealousy of the merchants and manufacturers of the mother 

country. In a more advanced state they might be really oppressive and insupportable. (319) 

 

Poco después Smith retoma la cuestión del esclavo africano. Sus primeros comentarios, 

relacionados con la libertad que Francia otorga a sus propias colonias para emprender 

actividades económicas, dan una imagen del africano como instrumento o herramienta, 

percibida desde un punto de vista estrictamente técnico, utilitario: 

 

the sugar colonies of France are not discouraged, like those of England, from refining 

their own sugar; and, what is of still greater importance, the genius of their government 

naturally introduces a better management of their Negro slaves. In all European colonies the 

culture of sugar-cane is carried on by Negro slaves [since their constitution is apt to support 

both the climate and working conditions of the sugar cane plantations] as the profit and 

success of the cultivation which is carried on by means of cattle, depend very much upon the 

good management of those cattle, so the profit and success of that which is carried on by 

slaves must depend equally upon the good management of those slaves; and in the good 

management of their slaves the French planters, I think it is generally allowed, are superior to 

the English. (…) the prosperity of the sugar colonies of France has been entirely owing to the 

good conduct of the colonists, which must therefore have had some superiority over that of 

the English; and this superiority has been remarked in nothing so much as in the good 

management of their slaves. (321-322) 

 

Algo más adelante, no obstante, parece que Smith se humaniza ante la condición del 

esclavo, manifiesta cierto rechazo de su esclavitud y llega a reconocer que las condiciones de 

libertad política resultan negativas para el esclavo, en tanto que los Estados arbitrarios, por su 

misma ausencia de libertad, resultan más humanos… y de ello resultan beneficios económicos 

concretos que Smith no deja de señalar: 

 

The law, so far as it gives some weak protection to the slave against the violence of his 

master, is likely to be better executed in a colony where the government is in a great measure 

arbitrary than in one where it is altogether free. In every country where the unfortunate law of 

slavery is established, the magistrate, when he protects the slave, intermeddles in some 

measure in the management of the private property of the master; and, in a free country, where 

the master is perhaps either a member of the colony assembly, or an elector of such a 

member, he dare not do this but with the greatest caution and circumspection. The respect 

which he is obliged to pay to the master renders it more difficult for him to protect the slave. 

But in a country where the government is in a great measure arbitrary, where it is usual for 

the magistrate to intermeddle even in the management of the private property of individuals 

(…) it is much easier for him to give some protection to the slave; and common humanity 

naturally disposes him to do so. The protection of the magistrate renders the slave less 
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contemptible in the eyes of his master, who is thereby induced to consider him with more 

regard, and to treat him with more gentleness. Gentle usage renders the slave not only more faithful, 

but more intelligent, and therefore, upon a double account, more useful. He approaches more to the 

condition of a free servant, and may possess some degree of integrity and attachment to his 

master’s interest, virtues which frequently belong to free servants, but which never can 

belong to a slave who is treated as slaves commonly are in countries where the master is 

perfectly free and secure. That the condition of a slave is better under an arbitrary than under a free 

government is, I believe, supported by the history of all ages and nations. (322, el subrayado es nuestro) 

 

Se trata, en suma, de una ambigua percepción del “negro-herramienta”, víctima de la 

malhadada ley de la esclavitud y al que le van mejor las cosas y resulta más rentable en un 

ambiente legal que Smith no aprueba, pues restringe la libertad sobre la propiedad privada. Y 

justo a continuación Smith la emprende con el indio americano en términos de lo que más 

adelante se conocerá como “buen salvaje” y manifiesta su indignación en relación con su triste 

fortuna a manos de los españoles; empero, parece que la percepción de los quebrantos que 

experimenta el indígena americano no resulta trasladable al negro africano: “Folly and injustice 

seem to have been the principles which presided over and directed the first project [the 

Spanish project] of establishing those [American] colonies; the folly of hunting after gold and 

silver mines, and the injustice of coveting the possession of a country whose harmless natives, 

far from having ever injured the people of Europe, had received the first adventurers with 

every mark of kindness and hospitality” (322). 

Aparentemente, el negro africano no sería un nativo inofensivo, de alguna manera se las 

habría ingeniado para perjudicar a las buenas gentes de Europa y jamás fue ni amable ni 

hospitalario. A fin de cuentas, para Smith los habitantes de África son, al igual que los de 

muchos otros países de lo que en general se conoce como “Indias orientales”, unos bárbaros 

que para nada se revelaban tan débiles e indefensos como los indígenas americanos, anclados 

aún en un estadio más primitivo en la senda conducente a la civilización (348).3 

En otro orden de cosas, aunque siempre en relación con la cuestión de la libertad humana 

en América, o de su ausencia en forma de esclavitud, uno de los asuntos de mayor 

trascendencia sería la acusación que el reputado historiador William Robertson lanza contra 

Bartolomé de Las Casas (1484-1566) en el tercer volumen de su Historia de América (History of 

America, 1777): 

 

in which he charges the apostle of the Indians with having proposed to Cardinal Ximenez 

to purchase a sufficient number of Negroes from the Portuguese settlements on the coast of 

Africa and to transport them to America in order that they might be employed as slaves 

working in the mines and tilling the ground. Cardinal Ximenez however, when solicited to 

encourage the commerce peremptorily rejected the proposition because he perceived the 

iniquity of reducing one race of men to slavery when he was consulting about the means of 

restoring liberty to another. But Las Casas (…) was incapable of making the distinction. (apud 

MacNutt, 2007: s. p.) 

                                                            
3 Esta peculiar percepción de los nativos americanos producía más imágenes sorprendentes: “in spite 
of the cruel destruction of the natives which followed the [Spanish] conquest, these two great 
empires [Aztecs, Incas] are, probably, more populous now than they ever were before: and the 
people are surely very different; for we must acknowledge, I apprehend, that the Spanish creoles are 
in many respects superior to te ancient Indians” (311, 343). 
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Robertson, pues, concluye en su Historia de América que “while [Las Casas] contended 

earnestly for the liberty of the people born in one quarter of the globe, he laboured to enslave 

the inhabitants of another region; and in his warmth and zeal to save the Americans from the 

yoke, pronounced it to be lawful and expedient to impose one still heavier upon the Africans” 

(apud Almeida, 2011: 28). De forma general, Robertson expresa su condena de la trata de 

esclavos como “odious commerce, which had been long abolished in Europe, and which is no 

less repugnant to the feelings of humanity, than to the principles of religion” (27), idea que a 

algunos autores (Herzog, 2012: passim; Morris, 2008: passim; Stella, 1992: 35-63) les sugieren 

ciertos comentarios: que la esclavitud sí que existía en Europa –es el caso de Rusia–, y que 

Robertson –y no es el único– evita u oculta la participación histórica de Inglaterra en el tráfico 

de esclavos, desviando su interés hacia el caso del indígena americano, y no el africano, y ello 

contribuiría a explicar su ataque contra Las Casas; en palabras de Almeida, lo que Robertson no 

toca es la relación entre navegación, descubrimiento, comercio, conquista y esclavitud, que 

persiste cuando aquél escribe su Historia de América (14, 24-25, 28, 31). De hecho, la 

participación escocesa en el tráfico de esclavos hacia América parece haber sido considerable, 

como se desprende de un estudio en relación con una novela cuyo trasfondo es el pleito de 

Joseph Knight contra John Wedderburn en el Alto Tribunal de Edimburgo en 1778, donde el 

primero obtuvo su libertad del segundo, que había sido su dueño (Morris, 2008: 2-3). Este 

caso, que concluye apenas un año después de la publicación de la Historia de América de 

Robertson llama la atención sobre la discreción de este último sobre la esclavitud africana y la 

implicación de su propio país en ella.4 

Para Almeida (15, 20, 28), la refutación de la perspectiva sesgada de Robertson llegaría una 

década después de que su Historia de América viera la luz, con la publicación de Thoughts and 

Sentiments on the Evil of Slavery (1787), de Ottobah Cugoano (1757-1791) –también conocido 

como ‘John Stuart’ desde 1773, tras ser bautizado–, que sería la primera publicación 

directamente abolicionista en lengua inglesa escrita por un africano. 

Robertson no cierra su Historia de América sin antes elogiar la intervención humanitaria de 

Las Casas en contra de la opresión de los indígenas americanos y a favor de su libertad, pero 

como señala Almeida (31), la imagen de éste que la mayoría del público lector de Robertson iba 

a recordar se refería al primero, al que había propuesto y aun promovido la trata de esclavos 

africanos. A resultas de ello, en el mismo siglo XVIII la Historia de América de Robertson 

sorprende a la Real Academia de la Historia española por no haberse dejado seducir por las 

descripciones negativas que Las Casas había hecho de la colonización española de América 

(19), y esa sería una de las razones por las que la Academia decidiría traducir al español la obra 

de Robertson (Rodríguez, 2013: 6-7). En el siglo XIX la imagen que inicialmente ofrece 

Robertson de Las Casas se divulga y es adoptada por la literatura romántica comprometida con 

la causa de la libertad, que lo convierte en un representante más del clero católico de los que 

justifican la multisecular leyenda negra antiespañola (Esponera, 2008: passim; Rivera, 2006: s. 

p.). 

No obstante, la imagen posterior que de Las Casas ofrece Robertson, aquélla en que lo 

rehabilita, se encuentra más cerca de la imagen que de él tienen los partidarios decimonónicos 

de la abolición de la esclavitud, y el suyo no sería el único caso de un español de la era de los 

                                                            
4 Morris aprovecha para recordar las ideas que justifican la visión imperialista de ilustrados como 
Locke y Hume sobre la “inferioridad natural” de los negros (2008: 15). 
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grandes descubrimientos y la conquista de América contemplado como héroe “avant la lettre” 

de la causa abolicionista (Moreno, 2004: 79-89, 95-96). Almeida señala que, por añadidura, 

como emancipador del indígena americano Las Casas goza de muy buena acogida entre los 

líderes de la independencia de la América española y Simón Bolívar mismo la utiliza para lograr 

el apoyo de la opinión pública inglesa a su causa contra España (2006: 6-7, 19), aunque una vez 

más, las Luces dejan muchas cosas a la sombra y la lucha por la libertad no coincidía 

necesariamente con la lucha contra la esclavitud: 

 

Bolívar’s billing of himself as a second Las Casas raises important questions about the 

contradictions regarding slavery at the heart of the independence movement, and the way in 

which Bolívar wants to control how the British public reads reports of his revolution, one 

that, for all his rhetoric against slavery, will not result in the actual liberation of slaves, and in 

fact conceals actual slave uprisings against Bolívar and the Independence army. While Bolívar 

writes from Kingston (c.1815), slaves in Venezuela and Latin America have not been 

liberated, and Britain –still profiting from slavery– is providing financing for the Wars of 

Independence. Invoking the comparison to Las Casas allows Bolívar to communicate to his 

British audience that he vehemently opposes Spain without having to declare a position on 

slavery. (19) 

 

4. Reflexiones desde el ámbito español 

En lo referente a América, el ámbito anglosajón del siglo XVIII parece repetir el esquema 

español del siglo XVI, consistente en el divorcio entre las teorías humanitarias y la paralela 

praxis inhumana, directa e indirecta, que se perpetúa en el tiempo. A diferencia de España, no 

obstante, el ámbito de la lengua inglesa no protagoniza ninguna leyenda negra por su 

participación en la violencia y anulación de la libertad de otros seres humanos. España no 

solamente no se libra de su leyenda negra, sino que ilustrados como Robertson hacen ingresar 

en ella a quien antaño la alimentara particularmente bien, Bartolomé de Las Casas, quien de 

“antiespañol” pasa a “antinegro” (Esponera, 2008: 87-100). Por añadidura, el discurso ilustrado 

español no atiende a la cuestión de la esclavitud, sino que gira en torno a la liberalización del 

comercio con la América española, la forma que debiera adoptar, la valoración crítica del 

monopolio y otras formas de privilegio especial de que puedan gozar algunas compañías 

(Rodríguez, 2005: 65-73-75). En dicho discurso, muy cercano al de Adam Smith, el negro 

africano es percibido en términos de mercancía, como un producto que debe importarse para 

el poblamiento de territorios deficitarios desde el punto de vista demográfico, como una mano 

de obra imprescindible en América para el beneficio de las minas, el cultivo del algodón y, 

sobre todo, el de la caña de azúcar. En esta sintonía, la aportación particular de Pedro 

Rodríguez de Campomanes, por ejemplo, es su propuesta de habilitar una factoría negrera en 

las Islas Canarias, abastecida por naves holandesas desde los puertos africanos sometidos a su 

dominio; desde Canarias se trasladaría a los esclavos a América en barcos españoles, de modo 

que la economía española recibiría una cantidad complementaria de gran valor por el 

incremento de sus fletes marítimos; Campomanes recomendaba asimismo que la importación 

de mano de obra esclava estuviera libre de aranceles (Bornstein, 2002: 117). 

El primer trabajo de un escritor español que combate contra la esclavitud en las colonias 

europeas y contra la trata de negros se debe al ilustrado Isidoro de Antillón y Marzo (1778-

1814) (Capel, 1987: 3-18; Forcadell, 2012: 50). El 2 de abril de 1802 Antillón lee su discurso de 

ingreso en la Real Academia de Derecho Español de Santa Bárbara, en Madrid, bajo el 
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elocuente título de Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, motivos que la han perpetuado, 

ventajas que se le atribuyen y medios que podrían adoptarse para prosperar nuestras colonias sin la esclavitud de 

los negros. El 2 de abril de 1811, y en una coyuntura muy diferente, las Cortes de Cádiz, en las 

cuales Antillón participa como diputado, admiten las tres proposiciones principales que éste 

hiciera una década atrás para los trabajos de una comisión especial dedicada a la abolición  

gradual de la esclavitud –medida que apoyan tanto los diputados españoles como los 

americanos–: primero, que los gobiernos de Europa deben cesar la trata de esclavos, abolir la 

esclavitud y dar libertad a los esclavos negros de América; segundo, el tiempo y las 

circunstancias en que hay que darles la libertad, así como los preliminares que deben 

precederla, se han de arreglar a satisfacción de los gobiernos; y tercero, la supresión de la 

esclavitud no debe impedir la prosperidad de las colonias españolas, que deberán seguir 

suministrando las mismas producciones (Forcadell, 2012: 41-50; Renom, 1998: 195-196). 

Antillón sostiene que, a diferencia de las colonias inglesas y francesas, las españolas gozan 

de una buena demografía amerindia y de un gran potencial de fuerza de trabajo, de modo que 

no es de temer una rebelión de esclavos, pero resulta moralmente inhumano y 

económicamente innecesario basarse en la esclavitud negra, por lo que hay que tomar 

decisiones políticas (Schmidt, 2012: 3-4). Para llegar a sus conclusiones, el ilustrado recorre la 

historia de la civilización en pos del derecho a la libertad individual como origen y principio de 

todas las demás libertades, y concluye que, con excepción de Rusia, mientras las naciones más 

civilizadas declaran la libertad de sus ciudadanos, sus leyes, su política y sus intereses 

comerciales defienden sin escrúpulos un género de esclavitud brutalmente injusta, la de los 

africanos de raza negra, 

 

tráfico infame, borrón y mancha indeleble de la cultura europea, este mercado sacrílego 

contra el cual nunca ha tronado más de lo que debiera, una religión a cuyos ojos es 

abominable (…) si alguno se atreviese todavía, en medio del grito de la naturaleza y de las 

luces del siglo, a defender este infame sistema, no merecería más contestación, dice un 

escritor sensible, que el desprecio del filósofo y el puñal del negro (…) esta esclavitud que 

despuebla el África, riega con sangre de millares de infelices la América, y cubre de ignominia 

a la Europa. (apud Jaime Lorén, 2006: xxii) 

 

Los traficantes más inhumanos son los holandeses y los ingleses, pero considera que 

Inglaterra y Francia, siendo las naciones más adelantadas de su tiempo, están llamadas a marcar 

la pauta en la abolición de la esclavitud (xxviii). Tal vez por influencia de la Historia de América 

de Robertson, cuya traducción francesa cita dos veces en la Disertación, Antillón arremete contra 

Las Casas y su trueque de indios por negros, y de hecho va a proponer el trueque inverso, 

según el cual España debería instruir a los indígenas americanos para realizar el trabajo de los 

negros, aunque en condiciones de humanidad, y de modo que nunca precisen de mano de obra 

esclava. Propone, también, ayudar a las poblaciones “atrasadas” del África subsahariana a que 

proporcionen en los nuevos establecimientos coloniales que podrían erigirse en la misma 

África, productos similares a los que se obtienen en las colonias americanas, pero sin recurrir a 

la esclavitud. Como señala Jaime Lorén, en su voluntad de proteger a un grupo humano, 

Antillón acaba por parecerse a Las Casas y planta la semilla intelectual de un mal alternativo, en 

este caso el futuro reparto colonial del Continente Negro, y en casi los mismos términos 

ideológicos en que éste se llevará a cabo, pues los guineanos “están acostumbrados a servir, son 

industriosos, tranquilos, dulces y demasiado cobardes para oponerse a la fundación de una 
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colonia”; pese a argumentar sobre la igualdad de las razas en términos biológicos, su visión del 

negro no deja de ser racista y paternalista (xxx-xxxiv). En el otro lado de la balanza, Antillón 

propone “escuelas públicas donde sean instruidos los niños negros de ambos sexos”, dado que “no 

hay en el género humano clase alguna de gentes ni pueblos a quienes esté cerrado para siempre 

el santuario de la razón” (xxxiv). También sugiere que no se devuelva a los africanos de 

América a su presunto lugar de origen, porque esta segunda travesía atlántica supondría volver 

a desarraigarlos, conduciéndolos a un lugar extraño en clima, suelo, lengua, costumbres… Por 

último, Antillón sostiene que la liberación de los esclavos debe ir seguida del resto de los 

derechos del individuo y de su sujeción a las leyes y costumbres del país, y que hay que darles 

las ventajas y comodidades de la sociedad. Todo ello será beneficioso para la humanidad y 

también para la economía (Forcadell, 2012: 45). 

La Disertación sigue los avatares de la turbulenta primera mitad del siglo XIX español y 

apenas tendrá repercusión, aun en el Cádiz liberal, y los imperativos económicos impedirán que 

se tomen medidas para la abolición de la esclavitud. El texto tendrá un eco entre otros 

ilustrados españoles que se verán obligados a exiliarse tras la restauración del absolutismo en 

1814 (Schmidt, 2012: 3), y se reeditará en Valencia durante los primeros días del Trienio Liberal 

y se retomará el debate en torno a la abolición de la trata y de la esclavitud, pero tras la 

reinstauración del absolutismo en 1823, se procede a desenterrar el cadáver de Antillón, se 

quema y se esparcen sus cenizas; en 1837 las Cortes españolas debaten una ley para la abolición 

de la esclavitud en España, pues, como se sabe en la actualidad, la esclavitud, principalmente 

africana, continuaba siendo un fenómeno importante, cuyas consecuencias son relevantes hasta 

la actualidad (Herzog, 2012: passim; Stella, 1992: 35-63). En 1849, Isabel II concede una 

pensión vitalicia y el título de condesa de Antillón a la viuda (Capel, 1987: 2, 7; Forcadell, 2012: 

49). El decreto español que condena el tráfico de esclavos no se publicará hasta 1867. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

ALMEIDA, Joselyn M. (2006). London-Kingston-Caracas: The Transatlantic Self-

Fashioning of Simón Bolívar. Sullen Fires Across the Atlantic: Essays in Transatlantic Romanticism. 

Disponible en: https://romantic-circles.org/praxis/sullenfires/almeida/almeida_essay.html 

(Última consulta: 07-06-2019). 

ALMEIDA, Joselyn M. (2011). Introduction. In Reimagining the Transatlantic, 1780-1890 (pp. 

1-18). Farnham: Ashgate.  

ANTILLÓN Y MARZO, Isidoro (1802). Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, 

motivos que la han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios que podrían adaptarse para prosperar sin 

ella nuestras colonias. Edición crítica a cargo de José Mª de JAIME LORÉN. Calamocha: Centro 

de Estudios del Jiloca. Disponible en: 

http://www.xiloca.com/data/Bases%20datos/Litpensamiento/6158.pdf. 

BORNSTEIN, Félix J. (2002). Rodríguez Campomanes. Los límites del reformismo 

ilustrado. Revista de Estudios Políticos, 118, 101-141. Disponible en: 

http://www.cepc.gob.es/gl/publicaci%C3%B3ns/revistas/revistas-

electronicas?IDR=3&IDN=275&IDA=17455 (Última consulta: 07-06-2019). 

CAPEL, Horacio (1987). Isidoro de Antillón. Boletín Informativo. Fundación Juan March 

166, 3-18. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sv-104.htm (Última consulta: 07-06-

2019). 

DONOSO ANES, Rafael (2007). Un análisis sucinto del Asiento de esclavos con 

Inglaterra (1713-1750) y el papel desempeñado por la contabilidad en su desarrollo. Anuario de 

https://romantic-circles.org/praxis/sullenfires/almeida/almeida_essay.html
https://romantic-circles.org/praxis/sullenfires/almeida/almeida_essay.html
http://www.xiloca.com/data/Bases%20datos/Litpensamiento/6158.pdf
http://www.xiloca.com/data/Bases%20datos/Litpensamiento/6158.pdf
http://www.cepc.gob.es/gl/publicacións/revistas/revistas-electronicas?IDR=3&IDN=275&IDA=17455
http://www.cepc.gob.es/gl/publicacións/revistas/revistas-electronicas?IDR=3&IDN=275&IDA=17455
http://www.cepc.gob.es/gl/publicacións/revistas/revistas-electronicas?IDR=3&IDN=275&IDA=17455
http://www.cepc.gob.es/gl/publicacións/revistas/revistas-electronicas?IDR=3&IDN=275&IDA=17455
http://www.ub.edu/geocrit/sv-104.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sv-104.htm


ROBERTO RODRÍGUEZ MILÁN 
 

142 
 

Estudios Americanos, 64, 2, 105-144. Disponible en: 

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/83 

(Última consulta: 07-06-2019). 

ESPONERA CERDÁN, Alfonso (2008). Bartolomé de Las Casas y la esclavización de los 

negros, según las aportaciones de I. Pérez Fernández O.P. Edición digital basada en la edición 

de Studium 43, Madrid, Institutos Pontificios de Teología y Filosofía, 87-100. Alicante: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/b-de-las-casas-y-la-esclavizacin-de-los-negros-segn-las-aportaciones-de-i-prez-fernndez-

o-p-0/html/04651a3d-6767-4cd6-80e5-489c70cf4fec_5.html (Última consulta: 07-06-2019). 

FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos (2012). Isidoro de Antillón y Marzo: de provinciano 

ilustrado a mito de la nación liberal. Revista de Historia Jerónimo Zurita, 87, 41-50. Disponible en: 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/65/03forcadell.pdf (Última consulta: 07-06-

2019). 

FRADERA, Josep M. (1984). La participació catalana en el tràfic d’esclaus (1789-1845). 

Recerques: història, economia, cultura, 16 119-139. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137618 (Última consulta: 07-06-

2019). 

FRADERA, Josep M. (2011). Declive, propaganda y competencia: visiones foráneas del 

imperio español. Semata. Ciencias Socials e Humanidades, 23, 213-227. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3784062 (Última consulta: 07-06-2019). 

HERZOG, Tamar (2012). How Did Early-Modern Slaves in Spain Disappear? The 

Antecedents. Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts, 3, 1, 1-7. 

Disponible en: 

http://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/ROFL_v03i01_Herzog_091512_1.

pdf (Última consulta: 07-06-2019). 

JAIME LORÉN, José Mª de (2006). Edición crítica. Disertación sobre el origen de la esclavitud 

de los negros, motivos que la han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios que podrían adaptarse para 

prosperar sin ella nuestras colonias, de Isidoro de Antillón y Marzo. Calamocha: Centro de Estudios 

del Jiloca. Disponible en: 

http://www.xiloca.com/data/Bases%20datos/Litpensamiento/6158.pdf (Última consulta: 07-

06-2019). 

MACNUTT, Francis Augustus (2007). The Project Gutenberg EBook of Bartholomew de Las 

Casas: his life, apostolate, and writings. EBook nº 23466. Disponible en: 

http://www.gutenberg.org/files/23466/23466-h/23466-h.html (Última consulta: 07-06-2019). 

MORENO ALONSO, Manuel (2004). Ingleses, franceses y prusianos en España (Entre la 

Ilustración y el Romanticismo), pp. 79-89. Sevilla: Alfar.  

MORRIS, Michael (2008). Joseph Knight: Scotland and the Black Atlantic. International 

Journal of Scottish Literature, 4. Disponible en: http://www.ijsl.stir.ac.uk/issue4/morris.pdf 

(Última consulta: 07-06-2019). 

RENOM I FERRER, Mª Teresa (1998). Miquel Ferrer i Bauçà, protagonista en la societat de 

Mallorca. Biblioteca Abat Oliva, 196. Publ. de l’Abadia de Montserrat. 

RIVERA PAGÁN, Luis N. (2006). Bartolomé de Las Casas y la esclavitud africana. 

Ateneo Teológico de Barcelona. Disponible en: http://www.lupaprotestante.com/lp/wp-

content/uploads/2006/10/Bartolome_de_las_Casas_y_la_esclavitud_africana.pdf (Última 

consulta: 07-06-2019). 

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/83
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/b-de-las-casas-y-la-esclavizacin-de-los-negros-segn-las-aportaciones-de-i-prez-fernndez-o-p-0/html/04651a3d-6767-4cd6-80e5-489c70cf4fec_5.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/b-de-las-casas-y-la-esclavizacin-de-los-negros-segn-las-aportaciones-de-i-prez-fernndez-o-p-0/html/04651a3d-6767-4cd6-80e5-489c70cf4fec_5.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/b-de-las-casas-y-la-esclavizacin-de-los-negros-segn-las-aportaciones-de-i-prez-fernndez-o-p-0/html/04651a3d-6767-4cd6-80e5-489c70cf4fec_5.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/b-de-las-casas-y-la-esclavizacin-de-los-negros-segn-las-aportaciones-de-i-prez-fernndez-o-p-0/html/04651a3d-6767-4cd6-80e5-489c70cf4fec_5.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/b-de-las-casas-y-la-esclavizacin-de-los-negros-segn-las-aportaciones-de-i-prez-fernndez-o-p-0/html/04651a3d-6767-4cd6-80e5-489c70cf4fec_5.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/b-de-las-casas-y-la-esclavizacin-de-los-negros-segn-las-aportaciones-de-i-prez-fernndez-o-p-0/html/04651a3d-6767-4cd6-80e5-489c70cf4fec_5.html
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/65/03forcadell.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/65/03forcadell.pdf
http://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137618
http://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137618
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3784062
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3784062
http://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/ROFL_v03i01_Herzog_091512_1.pdf
http://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/ROFL_v03i01_Herzog_091512_1.pdf
http://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/ROFL_v03i01_Herzog_091512_1.pdf
http://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/ROFL_v03i01_Herzog_091512_1.pdf
http://www.xiloca.com/data/Bases%20datos/Litpensamiento/6158.pdf
http://www.xiloca.com/data/Bases%20datos/Litpensamiento/6158.pdf
http://www.gutenberg.org/files/23466/23466-h/23466-h.html
http://www.gutenberg.org/files/23466/23466-h/23466-h.html
http://www.ijsl.stir.ac.uk/issue4/morris.pdf
http://www.ijsl.stir.ac.uk/issue4/morris.pdf
http://www.lupaprotestante.com/lp/wp-content/uploads/2006/10/Bartolome_de_las_Casas_y_la_esclavitud_africana.pdf
http://www.lupaprotestante.com/lp/wp-content/uploads/2006/10/Bartolome_de_las_Casas_y_la_esclavitud_africana.pdf
http://www.lupaprotestante.com/lp/wp-content/uploads/2006/10/Bartolome_de_las_Casas_y_la_esclavitud_africana.pdf
http://www.lupaprotestante.com/lp/wp-content/uploads/2006/10/Bartolome_de_las_Casas_y_la_esclavitud_africana.pdf


AIC 
 

143 
 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Margarita E. (2005). Compañías privilegiadas de comercio con 

América y cambio político (1706-1765). Estudios de Historia Económica, 46. Disponible en: 

http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/Estudios

HistoriaEconomica/Fic/roja46.pdf (Última consulta: 07-06-2019). 

RODRÍGUEZ MILÁN, Roberto (2013). The Scottish Enlightenment and the Other: Some 

aspects of the Spanish Otherness. 2nd International Congress of the Mediterranean Society for the 

Study of the Scottish Enlightenment: The Scottish Enlightenment and the ‘Other’, Haifa, 5-7 June 

2013. Disponible en: 

http://weblaw.haifa.ac.il/en/Events/scottishenlightenment/Documents/Roberto%20Rodrigu

ez%20Milan.pdf (Última consulta: 07-06-2019). 

SCHAUB, Jéan-Frédéric (2012). The Case of a Broader Atlantic History. Nuevo Mundo 

Mundos Nuevos, 21. Disponible en: http://nuevomundo.revues.org/63478 (Última consulta: 07-

06-2019). 

SCHMIDT-NOWARA, Christopher (2012). Spanish Antislavery and Africa, 1808-1898. 

Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts, 3, 1. Disponible en: 

http://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/ROFL_v03i01_SchmidtNowara_0

91512_0.pdf (Última consulta: 07-06-2019). 

SMITH, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 

Disponible en: https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf (Última 

consulta: 07-06-2019). 

STELLA, Alessandro (1992). L’esclavage en Andalousie à l’époque moderne. Annales. 

Économies. Sociétés. Civilisations, 47e année, 1, 35-63. Disponible en: 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-

2649_1992_num_47_1_279029 (Última consulta: 07-06-2019). 

VIDAL, Cécile (2008). La nouvelle histoire atlantique: nouvelles perspectives sur les 

relations entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques du XVe au XIXe siècle. La Revue 

Internationale des Livres et des Idées 24-09-2008. Disponible en: 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/42513 (Última consulta: 07-06-2019). 

 

http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/EstudiosHistoriaEconomica/Fic/roja46.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/EstudiosHistoriaEconomica/Fic/roja46.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/EstudiosHistoriaEconomica/Fic/roja46.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/en/Events/scottishenlightenment/Documents/Roberto%20Rodriguez%20Milan.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/en/Events/scottishenlightenment/Documents/Roberto%20Rodriguez%20Milan.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/en/Events/scottishenlightenment/Documents/Roberto%20Rodriguez%20Milan.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/en/Events/scottishenlightenment/Documents/Roberto%20Rodriguez%20Milan.pdf
http://nuevomundo.revues.org/63478
http://nuevomundo.revues.org/63478
http://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/ROFL_v03i01_SchmidtNowara_091512_0.pdf
http://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/ROFL_v03i01_SchmidtNowara_091512_0.pdf
http://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/ROFL_v03i01_SchmidtNowara_091512_0.pdf
http://arcade.stanford.edu/sites/default/files/article_pdfs/ROFL_v03i01_SchmidtNowara_091512_0.pdf
https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf
https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1992_num_47_1_279029
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1992_num_47_1_279029
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1992_num_47_1_279029
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1992_num_47_1_279029
https://journals.openedition.org/nuevomundo/42513
https://journals.openedition.org/nuevomundo/42513


 



DOI: 10.47743/aic-2019-3-0014



XOSÉ MANUEL SÁNCHEZ REI 
 

146 
 

1. Introdución 

1.1. Sintaxe e calidade da lingua 

Nos últimos tempos, cobrou corpo en ámbitos académicos da Galiza o debate á volta da 

calidade lingüística, nomeadamente cando o idioma é utilizado na esfera pública. Segundo 

algunhas opinións, o facto de a lingua aparecer hibridizada en varios planos e en diferentes 

niveis co español (isto, é, no campo fonético, morfolóxico, lexical, textual e mesmo sintáctico) 

pode entenderse como algo positivo, pois non sería senón máis un exemplo da expresividade 

de que dispón a comunidade de falantes para se exprimir en galego. Falaríase, en tal suposto, 

dun “recurso comunicativo”, conforme defende Iglesias Álvarez (2013: 187), ou dunha 

ferramenta para se adaptar ás exixencias de determinados contextos comunicacionais, segundo 

a opinión de Gugenberger (2013: 30). 

Para outras persoas, en confronto, o proceso de normalización do idioma, tendo en conta 

a situción de contacto entre as dúas linguas e a erosión que a española provoca na galega, debe 

correr necesariamente paralelo a un uso da lingua liberado, na medida do posíbel, de influencias 

alleas e propositadamente próximo da tradición histórica galego-portuguesa no referente ás 

súas características gramaticais, vocabulares etc. En harmonía con tal suposto, dificilmente se 

poderá avanzar na recuperación da lingua se non se proxectar socialmente unha variedade 

lingüística digna destonada de castelanismos gratuítos, capaz de marcar fronteiras nítidas co 

español e de ser vista polo conxunto de falantes como unha verdadeira lingua en vez de como 

unha variedade profundametnte interferida. De acordo con estas impresións1, nos tempos 

actuais tamén non parece ser suficiente conformarse unicamente coa militanza consciente no 

idioma, sobre todo no caso de quen tiver responsabilidades na súa promoción social, 

investigación científica, docencia académica e defesa política, pois faise precisa unha certa 

vontade de emprego que parta duns mínimos principios de calidade2. 

Na verdade, en congruencia co que sinalamos noutro traballo (Sánchez Rei, 2014b), a 

vontade de dignificación do galego mediante un uso modelar responde a unha ansia que 

remonta as súas primeiras manifestacións á segunda metade do século XIX e que se mantén 

con firmeza no primeiro cuartel da centuria seguinte, nun tempo caracterizado 

socioliterariamente como “diferencialista” ou “enxebrista” (Fernández Salgado; Monteagudo 

Romero, 1995: 133-140). Nese período, xa reinstaurado o uso literario da lingua, unha parte de 

autores e autoras reparou na necesidade de empregar na literatura un galego que fose, a seu ver, 

o máis autóctone posíbel, nalgúns casos mesmo a forzar as propias características do idioma 

incorrendo nos pseudogaleguismos, de practicamente emprego exclusivo na escrita. As 

consideracións daqueles eruditos apareceron en traballos de moito variada índole, pois foron 

                                                            
1 Sobre este particular, poden verse, entre outros, os traballos de Sanmartín Rei (2008), Freixeiro 
Mato (2009; 2014), Sánchez Rei (2014a) etc., en que se fai fincapé desde diferentes prismas na 
necesidade dunha referencia modelar para o uso do galego. 
2 Como se torna obvio, ese modelo de lingua non tenciona eliminar todas as variedades dialectais, 

idiolectais, locais ou populares, en que o galego é tan rico, mais aspira a ter unha referencia modelar 

no dominio público, asentada en si propia, cunhas barreiras claras a respecto das influencias que 

recibe como produto do contacto co español e que tanto danan as súas estruturas gramaticais e os 

seus recursos vocabulares. E tamén non pretende cuestionar o meritorio labor na manutención do 

idioma de centos de xeracións precedentes nin a non menos meritoria decisión de optar polo galego 

como medio de expresión único ou preferencial no caso de neofalantes, pois achamos que na 

conxunción de utentes tradicionais con nefolantes asenta o futuro do galego. 
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dadas a lume en obras de carácter gramatical ou lexicográfico, en xéneros paratextuais3, en 

publicacións periódicas etc., e nin todas posúen, dun punto de vista actual, a mesma validade e 

rigorosidade, embora cada unha sexa expoñente da vontade de dignificación do idioma co 

emprego duns trazos gramaticais ou vocabulares premeditados. Todo ese pensar, en definitivo, 

ilustra con facilidade a preocupación que suscitaban tales asuntos entre os protagonistas do 

Rexurdimento oitocentista ou na época das Irmandades da Fala e do Grupo Nós. 

Na procura desa presumíbel variedade lingüística máis auténtica, diversas cuestións foron 

orientando o debate. A este respecto, as reflexións sobre a lingua galega abranxen nese período 

unha notabilísima cantidade de documentación que non pretendemos analizar aquí. Algunhas 

desas impresións decantáronse por asuntos máis centrados en aspectos gramaticais, tales como 

a necesidade duns bos estudos de gramática, recollendo así a tantas veces citada idea de Rosalía 

de Castro cando denunciaba en 1863 que tivo de escribir Cantares gallegos sen “gramática nin 

regras de ningunha clás” (CG 11), para alén da lingua oral popular de que ela era unha experta 

coñecedora. De facto, a primeira obra que merece ser chamada Gramática no discurso filolóxico 

galego corresponde á de Saco Arce (1868) e, debido ás circunstancias en que aparece e ao 

contexto sociocultural e político da altura, non contou nin coa socialización necesaria nin foi 

coñecida para alén de cenáculos eruditos (Sánchez Rei, 2005). 

Varias daquelas opinións desenvolveron aspectos directa ou indirectamente vinculados á 

sintaxe e son precisamente esas ideas as que máis interesan para os nosos obxectivos. Como 

afirma García-Miguel (2000: 200) nun estudo sobre tipoloxía lingüística, todas as linguas “teñen 

sintaxe: relacións de dependencia, constituíntes (frases e cláusulas), funcións sintácticas, 

unidades complexas, etc.”, mais diferéncianse “nos esquemas formais utilizados nas súas 

construccións e, sobre todo, nas técnicas utilizadas para expresar relacións sintácticas”. E son 

precisamente eses esquemas e trazos idiosincráticos os que, para o caso do galego, centrarán na 

altura unha notábel parte do debate público á volta da súa promoción, nunhas ocasións de 

forma a representaren albos dunha pretensa sublimación e noutras para seren modelos en que 

denunciar a influencia do español. 

Ao paso, polo estado dos estudos lingüísticos e filolóxicos sobre o galego na altura, non 

poucas das consideracións que suscitou a compoñente sintáctica fan que os comentarios se 

centren no que aparece denominado como construcións, fraseoloxías, expresións, locucións, 

réxime ou xiros, que se poden entender, embora vagamante, como referencias encaixábeis no 

amplo abano da reflexión sintáctica. En tales circunstancias é que se pode entender a seguinte 

                                                            
3 A falar dos prólogos, Sanmartín Rei (2002a: 166) refire as palabras seguintes, facilmente 
extrapolábeis a outras tipoloxías de documentación: “as reflexións lingüísticas forman parte 
cosubstancial dos paratextos, na procura da formación dunha opinión sobre o emprego do idioma, e, 
sobre todo, cunha vontade correctora das desviacións. A reconsideración da utilización de 
determinadas formas aparece en boca duns autores que acaban por se converter en filólogos, como 
sucede habitualmente en situacións de anormalidade lingüística, cunha falta de separación de planos 
de intervención entre escritores e gramáticos”. E acrecenta: “Isto, visto actualmente como unha eiva, 
non deixa de ser unha necesidade imposíbel de obviar: os escritores dunha lingua ‘minorizada’ que 
non conta co apoio dos poderes públicos son realmente os seus gramáticos, pois coa súa práctica 
están dotando a nosa lingua dunha determinada fasquía, poucas veces con falta de premeditación, 
reflexión e discusión”. Moitas desas impresións son as que se recollen nalgunhas seleccións de textos 
de contido (socio)lingüístico, cal RLG ou PTG, que serán utilizadas aquí para os nosos propósitos. 
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opinión de Manuel García Blanco4, tirada das súas interesantes Consideraciones sobre la decadencia y 

rehabilitación de la lengua gallega de 1912; nese traballo, o autor, achegando unhas interesantes 

reflexións de carácter sociolingüístico, facía fincapé nesa perda de autenticidade idiomática: 

 

hay quien tolera que se hable el gallego en determinadas circunstancias, mas solo a 

condición de que sea un gallego modernista, sui géneris, limpio de sus voces más enxebres 

y características, de sus giros y modismos más peculiares, más típicos5. (CDR 10) 

 

1.2. Sintaxe e codificación 

Mais moitos daqueles textos que salientaban a necesidade da utilización dun galego máis 

auténtico poden ser situados a medio camiño entre a sociolingüística e a gramática, a partillar 

esferas con ambas estas disciplinas lingüísticas. Para as nosas finalidades, o termo sociosintaxe 

parece capaz de maridar esa vontade social de aprimorar o uso da lingua, cando menos na 

escrita, coa compoñente sintáctica, que é, en resumo, a columna vertebral dun idioma, segundo 

indicamos noutro lugar (Sánchez Rei, 2019: 119). Obviamente, non é a primeira ocasión en que 

se comenta ou en que se aborda a sintaxe desde a teorización sociolingüística. Tivemos aquí en 

conta, por exemplo, as impresións do clásico traballo de Hudson (1981: 55-58), cando, a falar 

das variedades lingüísticas e dos rexistros, entende que a morfoloxía, a sintaxe e o léxico dan a 

entender estado social e grao de educación dos invididuos. E continuando nesta liña, a sintaxe, 

para este autor, correspondería á marca de cohesión social ao facer que cada falante tentase 

eliminar do seu propio idiolecto alternativas de construción para así confluír coas detectábeis 

dentro da gramática, coas mellor consideradas socialmente ou coas coincidentes con outros 

grupos de falantes de maior prestixio e proxección social. 

Así pois, a vontade de empregar unha lingua de calidade, en que a sintaxe sexa un 

fundamental albo de referencia, fai que esa ansia presente terreos comúns coa sociolingüística e 

coa reflexión gramatical. Decidirmos como se podería caracterizar cada unha desas seccións é o 

que se tenta sintetizar esquematicamente do modo seguinte: 

                                                            
4 Sobre a figura de Manuel García Blanco e sobre a súa obra Consideraciones sobre la decadencia y 
rehabilitación de la lengua gallega é de consulta obrigada o volume coordinado por Sanmartín Rei 
(2012). 
5 O destaque da tipografía grosa é noso en todos os exemplos deste traballo. 
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SOCIOSINTAXE 

Aspectos de teor 

sociolingüístico 

Aspectos de teor sintáctico 

Reflexións públicas sobre aspectos 

gramaticais, nomeadamente 

sintácticos e fraseolóxicos 

 

 

 

 

 

Recomendacións sobre o uso de 

determinadas construcións sintácticas, máis 

acordes, en xeral, coa tradición lingüística 

galego-portuguesa 

Percepción da necesidade 

dunha referencia modelar 

Encaixamento actual no ámbito da 

planificación lingüística 

e codificación do corpus 

Vontade de proxección social, cando 

menos diafásica e contextualmente 

Vontade de mellora do uso social do 

idioma e  

da súa dignificación para o dotar de 

prestixio 

Inclusión e aproveitamento estilístico 

situacional doutras variedades do sistema 

lingüístico galego-portugués 

Cadro I 

Trazos xerais da sociosintaxe 

 

Nesta liña, a ampliarmos a vision de Hudson para o caso galego, no sentido de escoller 

diversas hipóteses entre alternativas de construción, a sociosintaxe tería como obxectivo xeral 

mellorar a utilización da lingua, para o cal parece necesaria unha estratexia de referencia ou uns 

pasos que se deben seguir. Así, dun punto de vista actual centrado na calidade lingüística e a 

pensarmos en como se pode combinar a compoñente sintáctica coa vontade de construción 

dun modelo de lingua culto, obteriamos os degraos seguintes: 

 

(1) Selección 

Na sintaxe, como sinala Martins (2000: 129), quen fala ou quen escribe ten a posibilidade 

de se decantar por diferentes tipos de frases, cláusulas etc., obedecendo a un número máis ou 

menos restrito de regras ríxidas e é así capaz de producir, en número infinito, construcións 

novas e intelixíbeis. Hai que deixar notar que a propia sintaxe favorece a existencia de diversas 

hipóteses de selección por parte do conxunto de utentes dun idioma. Pensando en termos 

fonolóxicos, por exemplo, non se pode acrecentar nin diminuír o número de fonemas nin, 

acudindo aos dominios da morfoloxía, tampouco seremos capaces de mudarmos a cifra das 

unidades morfemáticas flexionais do verbo. Mais en sintaxe isto non acontece e non hai un 

número determinado nin de frases, nin de cláusulas, nin de enunciados. Nestes medios, a 

vontade de selección fica formulada no sentido en que o uso de estruturas sintácticas máis 

xenuínas merece ser preferencial antes que as claramente erosionadas polo español ou aquelas 

que foren máis utilizadas hoxe en día por coincidiren coas desta lingua. Nas salas de ensino, 

cando preguntamos ao estudantado pola frecuencia de uso de determinadas construcións 

sintácticas, costuma responder, excepto en contados casos, que as que máis utiliza son as máis 
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próximas do castelán ou as idénticas con esta lingua, deixando polo camiño alternativas tan 

galegas como as anteriores, embora diferenciais do punto de vista da estruturación gramatical. 

Por iso, ao falarmos de selección, estamos a nos referir a mostras como as primeiras dos 

seguintes pares de exemplos: a noso ver merecen ser escollidas pola súa autoctonía antes que as 

segundas posibilidades, as cales, nalgúns casos, sempre poden ficar como variantes estilísticas 

ou expresivas e así seren úteis ferramentas para unha mellor axilidade textual. Véñennos á 

mente, poñamos por caso, a preferencia de determinadas construcións clausais 

amodotemporais con infinitivo flexionado (Cómpre saírdes con tempo vs. Compre que saiades con 

tempo), a utilización preferente do acusativo cando for suxeito dun infinitivo (Infórmoo de que xa 

ten aquí os impresos vs. Infórmolle de que xa ten aquí os impresos), o uso de certas partículas invariábeis 

(conxuncións e MD: mais vs. pero; no entanto / porén / con todo vs. así a todo) etc. 

 

(2) Supresión e/ou secundarización 

Máis outra subsecuente actuación no marco dunha sintaxe con vontade dignificadora para 

a lingua pasa necesariamente pola progresiva eliminación de posibilidades claramente 

influencidas polo español. Nuns casos non formula dúbidas darmos prioridade exclusiva a 

determinadas estruturas, en canto noutros a prudencia leva a sermos cautelosos e a optarmos 

por unha clara secundarización. Podemos citar, a modo de exemplos, as rexencias verbais 

estrañas ou o uso inadecuado da marca de caso co CD (Vin o teu amigo vs. *Vin ao teu amigo; 

etc.), a colocación dos clíticos diverxente coa tradición lingüística galego-portuguesa (Resumiume 

o partido vs. *Me resumiu o partido; Veño para te ver vs. Veño para verte; etc.), as estruturas frásicas de 

dubidosa orixe no ámbito nominal (Queren máis un? vs. ?Queren un máis?; Tes o libro diante de ti vs. 

*Tes o libro diante túa; etc.), as construcións pronominais de reflexividade e reciprocidade 

indirectas (Lavou os pés vs. *Lavouse os pés vs. Lavouse; As dúas amigas bicáronse vs. ?As dúas amigas 

déronse un bico; etc.), determinados tipos de concordancia frásica e clausal (Ofrecinlle un café a el / 

Ofrecinllo vs. Ofrecinlle un café ao teu amigo; Chegou un grupo de amigos vs. Chegaron un grupo de amigos; 

Bebeu un pouco de auga / Bebeu unha pouca auga vs. *Bebeu unha pouca de auga vs.; etc.), a correcta 

utilización do FS nos casos en que for de regra (Avísame cando chegares vs. *Avísame cando chegues), 

o uso do IF nos contextos en que for obrigatorio (De eles o saberen, terían con certeza outro 

comportamento vs. *De eles o saber, terían con certeza outro comportamento), a necesaria ausencia do 

artigo en cláusulas do relativo que introducidas por preposición (A casa en que moraba é pequena 

vs. *A casa na que moraba é pequena) etc. 

 

(3) Valorización 

Finalmente, sen renunciarmos aos anteriores dous elementos, unha lingua de calidade coa 

sintaxe como eixo vese igualmente perpasada pola necesaria ponderación das variedades 

coloquiais, dialectais e populares, e do seu potencial expresivo. O galego, debido aos estratos 

sociais que o deron conservado co andar dos séculos e aos contextos en que foi usado, tamén 

posúe no dominio sintáctico unha ricaz diversidade que, aproveitada coas cautelas necesarias, é 

capaz de servir para aprofundar na tradición lingüística galego-portuguesa e para se aproximar 

conscientemente dela, marcando, en ocasións, nítidas barreiras face a outras linguas próximas. 

Un caso que se podería citar ao respecto sería o das estruturas con interpolación 

pronominal (Xa cho ela dixo moitas veces vs. Xa cho dixo ela moitas veces), que hoxe son comunmente 

adscritas ás falas de xente idosa e a idiolectos arcaizantes e que se detectan de preferencia nas 

variedades orais, populares e rurais de galego (Sánchez Rei, 2014b); achámonos neste caso cun 

trazo morfosintáctico que, usado sen facer unha utilización abusiva, constitúe non unicamente 
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un claro elemento diferenciador dunha praxe lingüística de calidade, mais tamén unha rendíbel 

marca de estilo, moito na liña do comentado por algunhas gramáticas contemporáneas 

(Sánchez Rei, 2014b: 125). Máis un exemplo vén dado pola observación da mudanza dos 

cadros actanciais de certos predicados verbais e polas, en ocasións, notorias e subsecuentes 

alteracións de significado, expoñentes dunha rendibilísima recursividade sintáctica e semántica 

(Cando o vin, batía dous ovos para a torta / Cando o vin, batía en dous ovos para a torta / Camiñando polo 

monte, bateu cun petróglifo nunca documentado / O seu pai era violento e batíalles con frecuencia etc.). 

 

 

1.3. O noso punto de partida 

A visión que pretendemos achegar neste traballo é histórica e por iso os tres principios que 

acabamos de formular non aparecen nos textos que manexamos de maneira explícita. Isto non 

impide, porén, que varias desas documentacións con que traballamos non recollan impresións 

que inciden nos tres criterios expostos. Ao mesmo tempo, non hai que esquecer que a época en 

que foron publicados os textos corresponde a un longo período de tempo e que os 

coñecementos e publicacións sobre a lingua galega foron felizmente acrecentándose: desde o 

Rexurdimento oitocentista até ao comezo da Guerra Civil, median máis de setenta anos e, nese 

tempo, o avanzo epistemolóxico foi significativo, segundo Sanmartín Rei (2002a: 178), 

mudanza da cal eran conscientes os últimos protagonistas de todo ese proceso. Así, gramáticos 

como Cuveiro Piñol, Saco Arce, Valladares, Lugrís Freire ou Couceiro Freijomil, entre outros, 

coadxuvaron poderosamente en todo este proceso de coñecemento da estrutura gramatical do 

galego e sentaron as bases do notabilísimo desenvolvemento da literatura especializada con que 

a lingua conta na actualidade. 

 

2. Sociosintaxe e modelo lingüístico de calidade: exemplos históricos 

2.1. A sintaxe, núcleo da lingua 

Imos expor a seguir algunhas ideas xerais que inspirou a compoñente sintáctica e que, 

conforme deixamos dito máis acima, nalgúns casos poden asimiliarse con relativa facilidade aos 

principios de selección, supresión/secundarización e valorización formulados. Mais, antes de 

entrarmos neses pormenores, talvez non sobre aquí sinalarmos como a sintaxe foi alzada como 

bandeira para a entender cal a cerna íntima do idioma, nunha liña parecida á asunción daquela 

como a columna vetebral do idioma. Certo é que a cuestión da autoctonía léxical como 

elemento capaz de dotar a expresión literaria dunha maior galeguidade foi un tema recorrente 

entre os eruditos da época. No entanto, algunha xente tamén xulgaba que o que distinguía un 

estilo caracterizado pola súa autenticidade idiomática non viña dado soamente pola utilización 

de vocabulario galego considerado “enxebre”, mais tamén pola potenciación da sintaxe 

identificada como máis auténtica. Deste modo, en 1887, Aureliano J. Pereira, nun artigo 

intitulado “Academia gallega”, afirmaba nas páxinas de Galicia. Revista Regional que unha boa 

escrita non respondía só á utilización de léxico galaico, mais debía igualmente caracterizarse 

pola estrutura e polos trazos sintácticos: 

 

En cuanto á los giros y frases, mucho tendríamos que decir, mas no es nuestro 

propósito tratar extensamente este punto. Pero séanos permitido consignar que para escribir 

en gallego, no basta emplear palabras gallegas; es preciso conservar la esencia, lo que es 

verdaderamente gallego; la estructura, la sintáxis, el giro, la propia forma literaria de 

nuestro idioma. De otro modo sucede, y esto lo vemos con mucha frecuencia, que las poesías 
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que se titulan gallegas, son, ó parecen, poesías castellanas traducidas al gallego […]. Y si esto 

sucede en el empleo de vocablos y en la parte ortográfica, ya puede presumirse lo que 

acontecerá con los giros y frases, cuyo conocimento no es tan fácil. (RLG, 277) 

 

2.2. Sintaxe e gramática 

Outro asunto que debemos salientar é que, para alén de se entender como o núcleo dunha 

lingua, o concepto de sintaxe foi asimilado case sinonimicamente ao concepto de gramática, en 

congruencia con algúns marcos teóricos actuais (Riemsdijk; Williams, 1990: 23; García-Miguel; 

Cabeza, 2000: 546; etc.). Así, en determinados textos, ambos estes nomes parecen ser 

empregados case como equivalentes; nun artigo de Johan Vicente Viqueira dado a lume nas 

páxinas d’A Nosa Terra e intitulado “Da renascenza lingüística”, reivindicábase unha lingua 

modernizada que había que crear partindo do vocabulario, da súa pronuncia e dos seus trazos 

gramaticais, entre os cales, descartando a compoñente lexical e a fonética, parece ter fácil 

encaixamento a sintáctica: 

 

Pra os tempos novos fala nova! O galego é algo que se fai, que se crea non algo feito. 

Mas, pra facel-o hai que coñecer as suas posibilidades actuaes (a sua gramática) e as suas 

posibilidades futuras en germ n’as actuaes […]. Mui ben di meu amigo Correa Calderón: 

temos que crear o galego do noso século! –Eu engado: o galego integralmente, no seu léxico, 

na sua gramática, na sua pronuncia. (ANT, 77: 4-5, 06.01.1919) 

 

A identificación entre sintaxe e gramática é outra das impresións que igualmente parece 

deducirse dun texto de Uxío Carré, intitulado “Apropósitos, varios años y pueblos” e datado en 

1913, en que, para alén desa idea, defende un modelo lingüístico digno e critica que para 

conseguir o riso fácil e efémero de determinados subxéneros dramáticos, como os apropósitos, 

non se precisa de barbarizar desnecesariamente a lingua: 

 

En todos [os apropósitos], o al menos en casi todos, figuran personajes hablando en 

gallego, pero desgraciadamente los autores emplean un gallego desfigurado, bárbaro, y lleno 

de disparates con objeto de provocar la risa del público indocto, como si no pudiera 

conseguirse por otros medios. Mas ya se ve, el ingenio es más difícil de encontrarse que los 

chistes vulgares y que los retruécanos del mal gusto; y retorciendo la gramática y el sentido 

común están al alcance de todas las inteligencias, aún las más mediocres. (MCB, 92) 

 

Outrosí, entre as relacións da sintaxe coas diferentes disciplinas lingüísticas, para alén das 

presentemente consabidas coa morfoloxía (morfosintaxe), co léxico (sintaxe lexical), co texto 

(sintaxe supraoracional) etc., están as que se poden sinalar coa compoñente fónica, o que se 

estuda co nome de “fonética sintáctica” ou “fonética combinatoria”6. Eses puntos en común 

entre ambos os saberes chamaron a atención de certos autores de finais do século XIX e dos 

primordios do seguinte, sobre todo ao observaren como a fala popular era un firme expoñente 

de tales fenomenoloxía representativas da fonética sintáctica e como estas debían plasmarse na 

lingua escrita. Neste sentido, merecen ser salientadas as seguintes impresións de Antonio 

                                                            
6 Para unha descrición deste dominio común partillado pola sintaxe e pola fonética no caso da lingua 
galega, véxase Freixeiro Mato (2006: 191-216), cando afirma que o campo de análise dela “estuda as 
modificacións fonéticas que sofren as palabras por influencia doutras con que están en contacto na 
frase” (2006: 193). 
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López Ferreiro no seu prefacio “Un aviso ao bondoso lector” d’A Tecedeira de Bonaval, obra 

saída do prelo en 1895: 

 

De tal modo conserva a nosa faliña a vertú qu’os filólogos chaman aglutinante, que 

moitas diciós para poder millor, como si dixéramos, encolarse cas que lle siguen, ou cas que 

van rixidas delas, perden ou cambéan a letra ou letras derradeiras. Nótase esto especialmente 

nas perposicions en e con; a pirmeira, para quedar mais solta e libre para xuntarse co artícolo 

que dela vay rixido, íspese da e do principio; e a segunda, pra o mesmo fin, despréndese da o e 

da n. Asemesmo, a r con que rematan os infinitivos, cambéase en l, que é consonante líqueda 

mais mol, cando ten que axuntarse cos pronombres personales de terceira persona; e a s final 

dos pronombres de plural da primeira persona, cambéase tamén en l, cando detrás do 

pronombre vay enseguida o artícolo correspondente; por enxemplo: nol-os gallegos por nos os 

gallegos. (PTG, 122-123) 

 

Noutros textos da altura, algún autor manifestou as singularidades gramaticais e fonéticas 

do galego facendo fincapé, xustamente, en que tales particularidades son exclusivas e que 

mesmo non se achan noutras linguas nin variedades hispánicas nin até no portugués. Tal é o 

que se pode ler nun fragmento da conferencia proferida por Manuel Lugrís Freire, intitulada 

“Unha lección de etnografía” e organizada pola “Seición de Cultura” da Irmandade da Fala da 

Coruña, que sería despois parcialmente publicada nas páxinas d’A Nosa Terra; nela, o polígrafo 

mariñán, na súa liña de identificar como idiomas diferentes o galego e o portugués, tan 

contraria ás ideas de Viqueira e aínda á doutros intelectuais da altura, observaba a idiosincrasia 

dos trazos propios da lingua contrapóndoos mesmo á variedade lusitana: 

 

A lingua de Galicia, a que acadou mais axiña cultura literaria entre os idioma hispánicos, 

tên características propias, vernáculas, que fan d’ela un instrumento orixinal. Aparte do seu 

réxime e construción, das particularidades da súa morfoloxía, e do número de sons que 

rexistra a sua fonética, a música, o “modus vivendi” é de tal natureza que rompe a semellanza 

con toda-as demais, incruso co portugués. (ANT, 182: 2, 01.04.1923) 

 

2.3. A necesidade de estudos sintácticos 

Outrosí, a necesidade de estudar rigorosamente a lingua galega foi unha demanda que se 

rexistra con relativa frecuencia nos textos de finais do século XIX e dos inicios da centuria 

seguinte. Non é de estrañar, nestes medios, que se denunciase o estadio da investigación en 

sintaxe, facéndose notar a súa total secundarización, o que se torna facilmente explicábel a 

termos en conta algúns factores: en primeiro lugar, como algo idiosincrático da tradición 

gramatical galega, temos de nos referir ás circunstancias sociais e históricas en que aparece, 

entre as cales cómpre ponderarmos o seu aparecemento serodio a respecto doutras linguas 

próximas (Sánchez Rei, 2005); e en segundo lugar, a maior parte das gramáticas do mundo 

occidental caracterizouse antes polo seu morfocentrismo que pola súa dedicación á sintaxe 

(Cidrás Escáneo, 2005: 339; Neves, 2001: 49-60; ou o clásico traballo de Volóshinov, 2014: 

184-185), que ficou, a pesar da súa importancia, como a grande esquecida na reflexión 

gramatical até á segunda metade do século XX. Ambos os condicionantes incidiron en que a 

investigación sintáctica non contase no discurso gramatical galego con equivalentes cotas de 

dedicación que outras disciplinas lingüísticas. 
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Así as cousas, non vira estraño que se salientase esa necesidade e tamén que a sintaxe non 

debía ser asimilada á do español nin que as variedades locais tiñan de ser “superficialmente” 

preferidas. Tales ideas aparecen nun escrito anónimo intitulado “Filología gallega”, editado n’A 

Nosa Terra dirixida por Leandro Carré Alvarellos nos primordios do século XX; o texto, en que 

se tamén exhortaba os galegos e as galegas a estudaren a súa propia lingua, puña o acento 

precisamente nesas cuestións, ben como no indispensábel que era a análise da fonética, do 

vocabulario e, aliás, da sintaxe do galego, pois había escritores/as que non posuía nos 

coñecementos necesarios: 

 

Es ya tiempo de que al estudio de la lengua gallega se dedique por los hijos del país, cuya 

ignorancia contrasta con el conocimiento que de aquélla tienen los extranjeros, toda la 

atención que se merece […]. Para poder tratar acerca del idioma gallego se hace preciso 

estudiarlo, pero no superficialmente y en una sola comarca y aplicándole, como generalmente 

se hace, las reglas de la gramática castellana, error en que incurren muchos. Es indispensable 

compenetrarse bien de la fónica, léxico y sintáxis gallegos. (ANT’, 11.08.1907, 4) 

 

Máis un exemplo da preocupación polo emprego dos trazos sintácticos tradicionais do 

idioma é o que temos na seguinte mostra de Johan Vicente Viqueira. O autor, na conferencia 

“Nosos problemas educativos”, proferida na Irmandade da Fala da Coruña e que máis tarde 

sería publicada en varios números d’A Nosa Terra durante o ano 1918, ponderaba, xunto a 

outros temas, a relevancia de esta compoñente gramatical ser debidamente observada: 

“Precisamos do mesmo geito estudos de sintaxis, sobre a maneira peculiar de formarmos as 

frases, que vai tan perdida” (ANT, 62: 4, 30.07.1918). 

E, como se torna lóxico imaxinarmos, a pregunta de que persoas ou organismos debían 

levar a cabo eses estudos inspirou algúns comentarios. Así as cousas, entre os debates que se 

deron en finais do século XIX e que callaron na fundación da Real Academia Galega en 1906 

estaban os labores que a tal institución tiña de desenvolver. Nun artigo de Aurelio Elías 

Martínez aparecido en El Heraldo Gallego durante os meses de maio e xuño de 1879 e intitulado 

precisamente “Academia Gallega”, o autor sinalaba algúns dos problemas da literatura galega 

oitocentista (polimorfismo, presenza de españolismos e de formas marcadamente populares, 

uso e abuso de diminutivos etc.), ao paso que encomendaba ao futuro organismo o traballo de 

velar pola utilización dunha lingua libre de léxico e xiros alleos: 

 

Por eso resulta tan desigual la poesía gallega, y no es extraño, porque cada escritor 

adapta á su modo los vocablos y jiros [sic] que cree más propios y castizos […]. Los 

trabajos que emprendería la Academia Gallega serían de incalculable trascendencia para nuestra 

literatura regional. La confección de un Diccionario completo: publicación de una Revista, 

escrita en gallego, en donde se debatiesen con la amplitud necesaria, todas las cuestiones mas 

intimamente relacionadas con nuestro idioma, procurando desterrar toda incorrección, 

todo giro que no sea genuino y propio de nuestra lengua, y todo vocablo que hallándose 

en uso no sea de legítima procedencia gallega. (RLG, 196-197) 

 

2.4. Sintaxe e hibridación lingüística 

Como quer que sexa, a existencia de estudos sobre sintaxe galega podería coadxuvar en 

que os diferentes tipos de mestura sintáctica co español fosen identificados de modo máis 

sinxelo e, consecuentemente, evitados. Perante esa ausencia de literatura especializada, algunhas 
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reflexións fixeron fincapé, central ou secundariamente, na mestura (morfo)sintáctica co 

español. Xa no século XIX, o polígrafo José Pérez Ballesteros denunciaba que varios dos 

cantares tradicionais que compilou nos tres volumes do seu Cancionero popular gallego, publicado 

en 1885-1886, daban mostras de léxico e de construcións foráneas, facendo notar que até os 

rexistros máis populares e coloquiais da lingua non tiñan de ser receptores gratuítos de tales 

influencias (Sánchez Rei, 2014b: 111-117). Mais, obviamente, non foi nin sería o único que 

puña o acento nesas cuestións. O seguinte caso, asinado coas siglas L. C. (presumibelmente 

Leandro Carré Alvarellos) e dado a lume n’A Nosa Terra co título “Conversas filolóxicas”, facía 

unha chamada de atención sobre colocacións erradas do pronome átono, un dos trazos que 

mellor serve para evidenciar unha asimilación deficiente da sintaxe galega; lembremos aquí que 

xa Lugrís Freire (1931: 87) sinalaba naquela época que a correcta disposición das formas 

pronominais clíticas é o que daba máis enxebreza ao galego e, con efecto, posibelmente tivese 

unha opinión similar á de L. C. perante cláusulas introducidas por un pronome persoal clítico: 

 

Non atopo ben a ortografía empregada no folleto que se me cita (non digo o título 

porque non vexo a necesidad). Deixo a un lado as formas “Che habían”, Che dijo”, etc., 

que son castelanismos xa que en galego dise “tíñanlle” (emprégase adoito o verbo ter e non 

haber) e “díxolle”. (ANT, 211: 2, 01.04.1925) 

 

As mesmas siglas de L. C. voltan a asinar un outro comentario agora intitulado “Conversas 

filolóxicas ô ao o” e aparecido tamén no mesmo decenario para dar conta dos encontros da 

preposición a co artigo o e subsecuentemente tratar de proscribir a presenza desa partícula 

relacional acompañando o CD, un dos aspectos en que máis se deixa(ba) notar a influencia da 

sintaxe española no galego e que foi identificado polo autor como “unha falla”7: 

 

No galego, coma no portugués, que ten tanta semellanza, débese escribir: vai ao muiño, 

(caso de dativo) mais non debe de se dicir endexamais vin ao muiñeiro, senón o muiñeiro, (caso 

de acusativo). Como se ouservará no primeiro caso úsase a contraición de preposición e 

artículo, mais no segundo sômente emprégase o artículo […]. Para que se vexa mellor esta 

diferencia de ao ou o según os casos, poñerei un exempro comparativo con frases en galego, 

portugués, castelán, e tamén e francés, para aqueles que ten mais importancia o que se fai en 

países estranxeiros; porque en francés ocurre o mesmo que no galego: 

Fui al campo y vi al herrero 

Fun ao campo e vin o ferreiro 

Fui ao campo e vi o ferreiro 

Je suis allé au champ e j’ai vu le forgeron […] 

O dativo indica na oración a persoa ou cousa á quen afecta a sinificación do verbo, sen 

ser ouxeto direito d’ela. Pódese facer ésta pregunta ¿para onde? ¿para quen? […]. O acusativo 

indica o termo direito da acción do verbo transitivo, é dicir, do verbo cuia acción pasa á outra 

                                                            
7 Na realidade, o encontro da preposición a co artigo o e o modo de o representar xa protagonizara 
algúns debates no século XIX (cf. Freixeiro Mato; Sánchez Rei; Sanmartín Rei, 2005: 184-186) e 
trouxera consigo varias hipóteses ortográficas, algunhas certamenente minoritarias e outras máis 
habituais: ao, á ò, á o, ô, ‘o, ò, ó, *o, õ… Sobre como foi percibida a preposición a compañar 
indebidamente o CD nos textos de finais do século XIX e inicios do século XX, véxase Sánchez Rei 
(2014b: 128-129). 
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cousa: é a acraración do atributo envolveito en todol-os verbos activos; é o que contesta â 

pregunta ¿qué cousa? referente ao verbo transtivo. 

Exempros: Vou ouvir… ¿qué cousa? O predicador. 

Onte vin… ¿qué cousa? O fillo de Xan. 

Neste caso sería unha falla dicir ao predicador; ao fillo de Xan. Non se debe usar ô senon o 

(artículo sômente). (ANT, 217: 7, 01.10.1925) 

  

A centralidade desta cuestión levou máis autores a manifestaren o seu parecer, aínda que, 

ás veces, incorrendo precisamente no contrario que defendía L. C. Deste modo, José Rey-

González, no seu prólogo “A vuela pluma. Sobre léxico gallego” á obra Fume de Pallas, saída do 

prelo en 1925, defendía con total clareza a presenza desa preposición, a argüír unha explicación 

fonética de máis que dubidosa verosimillanza e dando claras mostras dun dominio da lingua 

deficitario: 

 

Concretándome a la observación práctica del punto en cuestión, y dejando a un lado otro 

género de consideraciones, yo entiendo que, si queremos expresar –por ejemplo– en gallego 

oralmente la frase castellana “vi al Rey”, lo general es que se diga “vin ao Rei”, pronunciando 

ligeramente la a, de la cual nunca se prescinde por entero al emitir en nuestra lengua esos 

sonidos. (PTG, 217) 

 

Asunto igualmente digno de interese é o relativo á documentación de tempos compostos 

con haber. O galego, sen cultivo literario durante séculos e perante uns tempos verbais 

compostos que en moitos casos se comportaban como verdadeiros sinónimos das equivalentes 

formas simples sen daren indicios de manteren oposicións semánticas con estas (Moscoso 

Mato, 2000: 219-220), deixou esquecidos tales tempos no camiño da época medieval á Idade 

Contemporánea. Moito embora aparecesen recollidos nalgunhas das gramáticas clásicas do 

galego (cf. Cuveiro Piñol, 1868; Saco Arce, 1868; Valladares, 1970; Lugrís Freire, 1931; etc.), 

foron, normalmente, entendidos como máis un exemplo do influxo do español. No interesante 

discurso de ingreso no Seminario de Estudos Galegos de Antonio Losada Diéguez “Encol da 

prosa galega”, lido en 1924, mais publicado postumamente en 1930, o intelectual expuña, entre 

outros temas, como o galego podía ver acrecentadas as súa capacidades lexicais, mais tamén 

cargaba contra a presenza deses tempos compostos con haber como auxiliar e deixaba claro a 

necesidade de conceder ouvido atento á fala camponesa e de se preocupar pola gramática da 

lingua: 

 

Todos temos visto como se enfouza a prosa galega empregando a eito o verbo haber en 

tempos compostos d-un xeito que non ademite a gramática galega […]. De conseguinte 

ningunha cousa millor para avivecer a nosa feiticeira fala que o estudo da fala labrega, y-o 

estudo da gramática galega. (NÓS, 73: 2-5) 

 

 

2.5. Sintaxe e expresión literaria 

Outrosí, no Rexurdimento, comezaba a se notar que o galego, lingua fundalmentalmente 

rural naquela época, tiña de arrequentar as súas capacidades expresivas. Conforme avanzaba o 

cultivo literario dela, tamén se evidenciaba que o idioma tiña de se adaptar e modernizar de 

maneira a servir para calquera tipo de expresión literaria, o que se non vería parcialmente 
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conseguido até á chegada das Irmandades da Fala e da Xeración Nós. Para iso, a recorrencia ao 

léxico ou até a “frases y modismos” ou “frases y giros” de linguas estrutural e xeograficamente 

próximas foi subliñada nalgúns escritos xa en finais do Rexurdimento. Así é o que se pode ler 

no seguinte fragmento de Andrés Martínez Salazar, pertencente a un artigo intitulado “En tela 

de juício” asinado como A. Marsal e publicado no ano 1888 en Galicia. Revista Regional; neste 

documento, para alén da cuestión ortográfica, da cal o autor era firme defensor dunha liña 

etimoloxista, tamén se falaba da grande axuda que poderían ser o español e o portugués para 

aprimoraren a expresión en lingua galega: 

 

Por esto no me sorprende que el gallego adopte giros, frases y palabras portuguesas y 

castellanas, como me ha parecido ver en escritos de varios autores galicianos; que de no 

introducirlas para significar los adelantos en las ciencias, las artes, el comercio y la industria, 

valdría tanto como condenar el gallego á ser un monumento, una cosa que pasó, una lengua 

muerta, en fin. (Martínez Salazar, 1981: 46) 

 

A resposta a ese texto, “A todos y a uno”, aparece na mesma publicación apenas unhas 

semanas despois e é da autoría de José Barreiro Meiro, que, a pesar de se non decantar por 

unha ortografía etimoloxista e de preferir unha orientación foneticista, sinala a conveniencia 

dese proceder para aprimorar a sintaxe e o léxico do galego: “No he de negarle á V. la 

necesidad de introducir en nuestro dialecto palabras y giros portugueses y castellanos” 

(RLG, 308). 

Noutras ocasións, os comentarios referidos aos trazos sintácticos nunha obra literaria 

parecen camiñar na dirección contraria ao se centraren non na permisividade, mais na crítica ao 

estilo. Deste modo, Manuel Ortiz Novo, no seu texto prologal “Pórtico. La aportación de 

Frade Giráldez al teatro regional. Antes de levantarse el telón” que preludia o traballo de 

Ricardo Frade Giráldez O Rey d’a Carballeira. Comedia dramática gallega en tres actos e catro coadros, 

saída do prelo en 1932, non dubidaba en atirar setas contra a sintaxe do texto: “La sintáxis que 

emplea peca un poco de audaz. Cuantos dominan y manejan con maestría el idioma gallego se 

quedarían un poco perplejos, debido esto a no dudarlo, a la anarquía que sigue imperando en el 

uso de la lengua vernácula” (Sanmartín Rei, 2002a: 167). 

Tamén se indicou cal era o motivo desas “audacias” e desas influencias da sintaxe castelá. 

De aí que non faltasen textos en que se sinalou que a orixe da hibridación sintáctica entre 

galego e español é debida á falta de preocupación das galegas e dos galegos pola súa propia 

lingua. Nestes medios, non teñen perda as ideas, noutra ocasión, de Manuel García Blanco, 

recollidas do seu opúsculo Consideraciones…, xa citado máis arriba, onde sinalaba unhas atinadas 

observacións ao pór de relevo en termos sociolingüísticos as interferencias como máis unha 

proba da desquerenza das galegas e dos galegos polo idioma e a boa acollida xeral que recibían 

no idioma de chegada: 

 

Del lamentable desafecto del pueblo gallego a su lengua constituye también prueba 

concluyente la corrupción que por doquiera la afea y aniquila. En vez de los propios y 

genuinos de la lengua indígena, tienen en toda la región uso corriente algunos sonidos 

exóticos, cientos de vocablos, crecido número de frases que, en atención a su 

procedencia, pueden llamarse castellanismos, a los cuales es debido que el gallego que en 

el día se habla (también el que se escribe: ni aun en los más castizos escritores galaicos dejan 

de manifestarse los estragos de la corrupción) tenga tanto de disonante y abigarrada jerga. Y 
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es de notar la gran aceptación de que goza el parecer de que tales barbarismos enriquecen y 

afinan nuestra lengua. (CDR, 10) 

 

Mais a calidade dos textos dos protagonistas da reemerxencia literaria e cultural no século 

XIX e nos primordios da seguinte centuria non era, como é de supor, uniforme: ás tan 

diferentes capacidades artísticas de cada persoa acrecentábanse, outrosí, niveis tamén distintos 

no referente á correcta asimilación dos trazos gramaticais e lexicais daqueles escritos. 

Conscientes desa situación, as escritoras ou os escritores trataban de a xustificar a través do 

xogo retórico da captatio benevolentiae. En tales circunstancias, non faltaron referencias a contidos 

sintácticos, nova e vagamente referidos mediante “xiros” ou “frases”, os cales podían 

centralizar subtilmente certo tipo de críticas amparándose no contexto lingüístico e literario da 

altura ou incentivar a comprensión do público lector. É o caso de Francisco Álvarez de Nóvoa, 

en cuxo texto prefacial “Dous parrafeos”, que serve para abrir a porta á obra Pé das Burgas, dada 

a lume en 1896, puña o acento na súa procedencia foránea para desculpar os posíbeis erros 

lingüísticos desa colección de relatos: 

 

Así, pois, os que non foron nados en Galicia, como eu, e corréron-a toda, e apreciaron 

esas difrenzas [dialectais da lingua], e deprenderon o idioma de viva voz […], levamos a 

ventaxa de facer unha desapasionada escolleita n-os vocablos […]. Por iso atoparedes, cicais, 

n-este libro algunha palabra que non sexa tan enxebre como deseárades, algún xiro típico 

virado, pro, si como andaluz que son, ben podía disculparme n-os defectos da fala gallega, 

prefiro que busquedes a razón n-a belleza da frase, n-a lindeza do conxunto, n-a 

tersura, si así deixádesmo decir, da parrafeada. (PTG, 126) 

 

Porén, é certo que unha das máis recorrentes liñas en que se fala da lingua galega e dos 

seus trazos gramaticais para a procura de modelos de lingua asentou na ponderación de 

linguaxes literarias dalgunhas personalidades da altura. En tales casos, o máis habitual é 

salientar con certa indefinición trazos xerais deses estilos e certas expresións ou xiros, o que, a 

pesar de non poder ser entendido estrita e univocamente pertencente ao dominio da sintaxe, si 

que está, desde logo, relacionado con esta. Así, un exemplo dito é o que se pode ler na 

recensión anónima “Bibliografía. Versos gallegos de Don José Pérez Ballesteros”, a cal 

comenta a obra do famoso folclorista Versos en dialecto gallego; o tal comentario apareceu nas 

páxinas do Heraldo Gallego en 1878, no mesmo ano da publicación do poemario e, para alén de 

subliñar o emprego dunha linguaxe considerada correcta, tamén se significa polos “xiros” ou 

construcións sentidas como máis auténticas: “Las poesías del Sr. Pérez Ballesteros, distínguense 

especialmente por la corrección del lenguage, por sus jiros genuinamente gallegos” (RLG, 

181). 

Para alén dos trazos da lingua de Pérez Ballesteros, outros estilos literarios individuais 

concorreron na vangarda de modelos lingüísticos. Á marxe de Añón, Pondal ou Rosalía, 

comunmente louvados e postos como referencias pola súa transcendencia, diversos autores e 

autoras participaron nese concerto. Un deles foi Manuel Leiras Pulpeiro8, conforme se pode 

ver no “Prólogo” de Ramón Otero Pedrayo á edición das Poesías completas do mindoniense, 

                                                            
8 Cf. Sanmartín Rei (2002a: 190), autora que sinala que dentro dun modelo lingüístico máis vinculado 
á oralidade tradicional os autores máis citados son “Noriega, quen no Catálogo de libros de Nós é 
publicitado como un modelo de lingua a aprender” e Leiras Pulpeiro, de quen se pon en valor o seu 
coñecemento lingüístico. 
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aparecidas en 1930; nese texto, en que se pondera a galeguidade dos poemas do autor 

mindoniense e a del propio, sinálase como a súa lingua constitúe unha “canteira” de autoctonía 

lingüística que resultaba inusual en autoras e autores das urbes polos “xiros” e expresións: 

 

Todol-os versos qu’ides lêr testemoñan o fondo sentimento galego e galeguista de Leiras 

Pulpeiro. Coñecía o noso pobo coma poucos o coñeceron, falaba a linguaxe eispresiva […]. 

Considerade os poemas “Un Galo”, “Xudío” de doada feitura, ademirabre senso das cousas 

pequenas, sin importanza aparente entr’as que decorre o vivir labrego, n’outros puramente 

ouxetivos que teñen que ficar sempre como canteira de verbas, d’eispresiós, de xiros, de 

pensamentos descoñecidos dos escritores da cidade. (Sanmartín Rei, 2002a: 190-191). 

 

Máis un dos autores cuxa expresión foi obxecto de comentario corresponde a Ramón 

Cabanillas, conforme se le no prólogo de Aquilino Iglesia Alvariño a unha edición da poesía do 

poeta cambadés; naquelas palabras indicábase que o autor tiña de se decantar por unha liña 

gramatical, incluída a sintáctica, que el propio debía seleccionar: 

 

Cabanillas, que leva na súa fala a voz desta Galicia, tén que facer algo máis que escoller 

nos tesouros dunha lengua de cultura universal, rica e fixada por unha longa tradición 

literaria, a espresión máis xusta das súas afecciós en virtú dos seus sentimentos e preferencias 

literarias. Tén que escoller, sí, pro seguindo unha liña fonética e morfolóxica, lesical e 

sintática, que el mismo tén que ir descubrindo á partir dunha lengua común apartada da súa 

tradición literaria pola presencia e presión doutra lengua irmá. (Sanmartín Rei, 2002a: 168) 

 

E sen deixar de pór en valor estilos literarios persoais, como neste caso o de Castelao, 

Manuel Lugris Freire sinalaba, nunha conferencia recensionada e publicada fragmentariamente 

no boletin A Nosa Terra en 1926, algunhas características do galego, a incluír tamén algún 

comentario de carácter sintáctico: (i) a antigüidade da lingua galega; (ii) o feito de 

diacronicamente variar pouco nas súas construcións, que continuaban a ser, segundo o autor, 

as mesmas que as da época medieval; e (iii) os usos inadecuados que se facían na altura do 

infinitivo persoal, unha vez que foi identificado como un dos trazos característicos do sistema 

lingüístico galego-portugués: 

 

a fala galega está feita dende hai moitos séculos: que, contradicindo certos principios 

filolóxicos, variou moi pouco no seu léxico, e menos ainda no réxime e construción, 

que sigue sendo o mesmo dos tempos trovadorescos e do século en que foi escrita a Crónica 

Troyana […]. E non falemos do mal uso que se fai do infinito persoal dos nosos verbos, en 

col dos que xa teño dito todo o que ê mester na miña Gramática do idioma galego […]. 

Castelao, o querido artista, escribe n-un galego que mesmo sabe a groria pol-o escollido e 

ben apricado das suas verbas e pol-a enxebre e indiscutibre construcción. (ANT, 224: 3-4, 

01.05.1926) 

 

Por súa vez, o descubrimento dos textos medievais en finais do século XIX tivo como 

consecuencia alongar a historia da literatura galega e o horizonte do idioma, e favorecer que a 

lingua medieval puidese servir como un poderoso elemento socioloxicamente dignificador. 

Mais tamén implicou que a literatura do Medievo se erixise en referencia modelar para a 

mellora do léxico e da gramática e que este recurso fose, consecuentemente, salientado 
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nalgunhas publicacións9. Por iso, non é de estrañar que as autoras e os autores da época 

botasen man dos hoxe chamados arcaísmos para recuperaren o vocabulario erosionado polo 

español ou para se afastaren de fasquías consideradas propias desta lingua e que tivesen nos 

textos antigos unha poderosa axuda para melloraren a expresión literaria. Así as cousas, 

facendo case equivaler gramática e sintaxe na liña do sinalado máis arriba, Manuel R. 

Rodríguez, nos seus “Apuntes gramaticales y vocabulario” á edición da Crónica Troyana, dada a 

lume por Andrés Martínez Salazar en 190010, deixaba constancia de diversas situacións que se 

daban con frecuencia entre quen escribía en galego; a seu ver, era necesario limpar a lingua de 

vicios da gramática e do léxico, ao paso que denunciaba que había xente que presumía deses 

pouco recomendábeis usos: 

 

Es, sin embargo, forzoso confesar que es una lengua inculta el idioma gallego, cuyos 

vicios gramaticales es necesario extirpar, reformulando su vocabulario y reduciendo á 

reglas precisas su gramática, á fin de que sirva de guía a muchos de nuestros escritores 

contemporáneos, que pretenden hacer pasar tales defectos por elegancias y bellezas 

gramaticales. (Rodríguez, 1900: 5) 

 

A insistir nesta idea, expuña o modelares que poderían ser os textos dos clásicos do 

Rexurdimento limpos dos elementos gramaticais alleos, xa que, a seu ver, aquelas composicións 

“revelan hasta qué punto podía elevarse la literatura gallega, extirpando de ella la multitud de 

impropiedades, que pululan en su lenguaje y que han quedado incólumes por ser consideradas 

bellezas gramaticales” (1900: 5). No mesmo estudo, significa a Crónica troiana como fonte en 

que se inspirar para mellorar a calidade lingüística, pois é a “fuente más clásica á donde deben 

acudir nuestros escritores para la redacción gramatical de sus composiciones literarias” (1900: 

5-6). Relativamente a estas cuestións, non ten perda o excerto que citamos máis abaixo, de 

onde poden tirarse interesantes ideas: (i) a autenticidade das combinacións das partículas 

prepositivas que dan orixe ás diferentes tipoloxías de frases preposicionais; (ii) o uso certo das 

formas clíticas do pronome persoal; (iii) a (probábel) referencia á detección de casos de 

interpolacións pronominais (“trasposiciones”); e (iv) a existencia de xiros e expresións xenuínas 

que identifican a lingua galega. Na súa opinión, por tanto, na Crónica troiana 

 

se encuentran esa genuinas contracciones á que da origen la combinación especial de las 

preposiciones de procedencia latina con los artículos o, a, os, as, traídos del griego para formar 

la declinación gótico-gallega; allí se halla el verdadero empleo que debe hacerse de los 

pronombres personales me, te, che, se, lle, etc., y raras y caprichosas trasposiciones á que da 

lugar esta partícula gramatical, cuyos juegos de palabras tanto contribuyen a caraterizar la 

lengua; abundan allí, finalmente, esos giros peculiares y castizos que tanto distinguen el 

                                                            
9 Losada Diéguez, por exemplo, no seu discurso “Encol da prosa galega” xa comentado máis arriba, 
non hesitaba en animar ao estudo da lingua antiga para facer máis lucido o galego literario: “I-os que 
remexen na historia de Galiza poden dar mais grande amparo ô rexurdimento da língoa, traballando 
n-o vocabulario da prosa galega da Edade Medea fonte e deloiro ô mesmo tempo da nosa literatura” 
(NÓS 73: 5). 
10 Unha parte deste estudo de Manuel R. Rodríguez sería traducida e publicada vinte anos despois so 
o significativo título de “Unificación e melloramento do idioma gallego” no decenario das Irmandades 
da Fala (ANT, 141: 1, 31.05.1921). 
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idioma de los moradores de nuestras comarcas gallegas, y esas hermosa frases da terriña. 

(Rodríguez, 1900: 6) 

 

Finalmente, outros escritos resultan singulares polas relacións que estabelecen entre as 

construcións sintácticas e as condicións rítmicas dos textos poéticos e prosaicos. En tales 

circunstancias é que se acha o prólogo “Ao leitor”, que preludia a obra de Aurelio Ribalta Pose 

Altariño de amore. Estoria romántica, dada a lume en 1935. Nel, o autor emite uns xuízos de valor 

sobre a relación entre o ritmo da poesía, o da prosa e a existencia de determinadas 

construcións, identificadas por el como locución, frase e período, o que é digno de nota pola 

nomenclatura empregada, parcialmente recorrente no discurso gramatical contemporáneo; con 

independencia do que el puidese entender baixo esas denominacións, non deixan de carecer de 

interese as súas impresións: 

 

O qe ai, e qe na poesía, êsto, na lênguaxe bersificada, as ideias simpres son coma na 

prosa, espresadas pola locuzêón; pro a xuntanza de locuzêós qe na prosa fai a frase, na poesía 

fai o berso; e o período da prosa faise estrofa na poesía. 

A correspndenza eibos êsta: 

Prosa: locuzêón, frase, período. 

Berso: locuzêón, berso, estrofa. 

A difrenza antre a prosa e ma lo berso, está na maor comprexidá dos ritmos. 

O ritmo da lênguaxe é: O mobemento ordenado das espresiós suzesibas. 

Este mobemento e mais êsta ordenanza, refírese às ideias (fondo da lênguaxe) e mais a os 

sons (fonemas, sílabas, pes rítmecos, forma de lênguaxe). 

Na prosa, os ritmos da locuzêón, da frase e do período, se non suxetan a ningún 

mobemento predeterminado e con regras própeas. 

No berso, os ritmos da locuzêón, do berso e do período, suxétanse a ouserbaren unha 

orde de ritmos adoutada d’antemán polo poeta. (PTG, 281) 

 

2.7. Sintaxe e realidade da lingua 

A mestura sintáctica ou a falta de estudos sobre gramática enformaban as faces dunha 

figura poliédrica en que tamén se anunciaba a ausencia de modelos lingüísticos, parcialmente 

procurados en certos vultos da literatura. Sobre este particular, saberen as autoras e os autores 

onde se podía achar unha variedade enxebre foi unha cuestión que inspirou algunhas reflexións 

da época. O polimorfismo que caracteriza a produción literaria na altura e a diferente 

percepción do que debía pasar da lingua oral á linguaxe literaria explican con facilidade o 

aparecemento das diversas opinións que levantou esa situación. Para algunha xente, a referencia 

lingüística modelar tiña de ser a constituída pola oralidade tradicional e popular, segundo a 

primeira das liñas sintetizadas por Sanmartín Rei a que xa fixemos referencia máis arriba; tal é o 

caso do presbítero Manuel Vidal Rodríguez, o cal, no “Prefacio” á súa obra Deixe que xa… 

Cuentos y novelas cortas de asunto gallego, publicada no ano 1931, non tiña dúbidas en se dirixir ao 

galego popular e ás súas construcións “peculiares” para esa procura: 

 

Huyendo, como de cosa vitanda, de ese Gallego artificioso, insulso y aportuguesado, que 

modernamente usan algunos, me he inspirado en el lenguaje del pueblo, que suministra la 

materia prima idiomática, con los primores de sus tropos, modismos y giros peculiares, y 

es a la vez el depositario de las tradiciones y del alma galaica. (PTG, 154-155) 
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Esta case bucólica visión da lingua oral contrasta fortemente co punto de vista de Fuco G. 

Gómez. Desta maneira, no texto “Judizo crítico da aitual grafía galega” pertencente ao seu 

proxecto de gramática Grafía galega, sinala desde Cuba que nin todo o que lingüisticamente se 

detecta no pobo debe ser elevado á escrita literaria, idea tamén partillada neste lado do 

Átlántico por algunhas persoas na altura e mesmo na nosa época11. Para soster este punto de 

vista, acode ás prescricións da máxíma autoridade do idioma español relativamente a 

expresións, fraseoloxías e estruturas sintácticas de uso habitual nesta lingua, embora sentidas 

como incorrectas por esa institución. A comparación que estabelece co galego asenta na 

circunstancia de que, se esas construcións no español son censurábeis, tamén no caso do noso 

idioma habería que marcar unha especie de barreira para impedir que construcións de dubidosa 

validade gramatical ou sentidas como incorrectas soborden a lingua oral e pasen indebidamente 

á linguaxe literaria, por moita que fose a súa utilización: 

 

Xi correito é empregar tudol-os termos e eispresiós do noso pobo tal coma il soe 

pornunzial-os, e xi lógico é qui usémol-o sistema de isquirtura qui empregaron aqués qui soio 

se ativeron ao xeito de falar da genti inculta, eu non sei per quí a Real Academia Española chata 

de barbarismos os isquirbir bajo este punto de vista, per desde este punto de vista; el mes 

que rige, en vez de el mes actual […] las dí los jugutes a las niñas ou los dí la mano a los 

dos, en vez de les dí los juguetes a las niñas ou les dí la mano a los dos […]12. 

Taes barbarismos e solecismos cométen-os con moitísima frecoenza incrusive moitos 

profesionaes e prodistas d’ofizio ao eispresar-se no hespañol; contodo a Academia non os 

tolera, nen os recoñesze coma linguaxe correito, coma fain os nosos gramáticos con respeito 

aos múltipres disparates qui son tan comúns no galego. 

Xi milleiros d’hespañoes qui se instruíron en escolas españoas cometen de cote fallas 

gramaticaes sinaladas per nós e outras moitas, coma iso de dizir: aún todavía, mas sin embargo, 

etc., e escadasí isto a Academia non as tên noutro senso, cóma nós têmos de faguer leis 

gramaticaes os incontabres barbarismos e solecismos que comete un pobo qui leva mais de 

cinque séculos baixo un jugo estranxeiro, sen têr contado endejamais cunha verdadeira escola 

da sua lingua? (Gómez, 1927: 13-15) 

 

3. Conclusións 

En síntese, podemos concluír que a sintaxe conseguiu inspirar varios textos e 

pronunciamentos desde finais do século XIX até aos primeiros decenios da seguinte centuria. 

Nuns momentos en que socioliterariamente se potencia todo aquilo que se torna máis 

                                                            
11 En 1916, dando continuidade a unhas aulas de lingua galega que os “amigos da fala” impartían na 
Real Academia Galega, apareceu nas páxinas d’A Nosa Terra unha sección intitulada “Escola do idioma 
galego”, en que tamén se pode ler o seguinte: “o noso idioma está moi lixado polo uso dos nosos 
labregos e hai que ter coidado na escolleita que entre d’eles se faga. Porque eles digan frábica, auja, 
subiabámos, colliabámos, juevos e outras cousas do mesmo xeito non podemos nin debemos 
imitalos. Con un pouco de tento, d’estudio e amor pol-a nosa lingua, ben podemos escoller, no medio 
do aluvión que a inxuria dos tempos puxo no noso camiño, o puro e brilante ouro da nosa nobre e 
doce fala” (ANT, 3: 3, 05.12.1916). A propósito de textos da actualidade que desenvolven estas 
temáticas, cf. Freixeiro Mato (2014) ou Sánchez Rei (2014b). 
12 Nesta ocasión, mantemos o uso de negras e itálicas segundo aparece no texto orixinario. 
Suprimimos tamén a longa lista de exemplos de frases feitos e de construcións sintácticas sinaladas 
como erros gramaticais pola RAG. 
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diferencial a respecto do español, foi a reflexión sintáctica un saber lingüístico en que se 

depositaron non poucos albos como garantía dunha lingua autóctone. Nestes medios, aspectos 

cal a hibridación co español, a identificación da sintaxe coa cerna da lingua, a procura de 

modelos lingüísticos etc. aparecen desenvolvidos en diversas publicacións e textos prefaciais 

desa época, a mostraren así puntos de confluencia co que se pensaba para a sintaxe nas 

gramáticas daqueles tempos. 

Conforme se torna obvio, o valor de cada un deses comentarios, os cales podemos 

agrupar baixo a epígrafe de sociosintaxe, é tremendamente irregular, tanto polo diferente grao de 

agudeza e rigorosidade das observacións recollidas como pola desigual preparación gramatical e 

filolóxica das persoas que os redixiron. A isto, igualmente, convén ligarmos o facto de o 

contexto en que van saíndo do prelo tamén non ser idéntico tendo en conta os avanzos 

producidos no coñecemento da lingua desde meados do século XIX até ao ano 1936. Como 

quer que sexa, cada un ao seu modo, evidenciaron a preocupación polo coidado de que debía 

ser obxecto a sintaxe na procura dun modelo de lingua digno nun contexto de contacto 

lingüístico desfavorábel para o galego. E algunhas desas impresións son facilmente 

extrapolábeis á actualidade, en que se perpetúa unha profunda erosión das estruturas sintácticas 

da lingua, e unha perda notabilísima de – como costumaban salientar na altura – xiros, frases e 

construcións idiosincráticas do idioma tanto na lingua oral como na escrita, substituídas ou 

influídas polas correspondentes do español. Por iso, os tres principios que sinalamos como 

garantía dunha praxe lingüística de calidade para a nosa época (selección, 

supresión/secundarización e valorización) achan xa na época do Rexurdimento e das 

Irmandades da Fala equivalencias, se non exactas, si cando menos confluentes, nuns casos máis 

e noutros menos, con estes tales criterios. 

A calidade no uso do idioma, en definitivo, atravesa todas as disciplinas e saberes de 

natureza lingüística, desde os máis evidentemente preponderantes na reflexión gramatical até 

aos máis laterais neste ámbito. E de entre todos eles, pensamos que é a sintaxe un dos 

elementos que mellor serve para caracterizar un uso exemplarizante da lingua, recollendo así, 

en certa medida, esas reivindicacións daquelas persoas que viron nas construcións e nas 

estruturas sintácticas unha compoñente esencial da autenticidade idiomática. 
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Prestando uma devida homenagem aos navegadores Fernão de Magalhães e Sebastián 

Elcano, neste volume relembrados, tentaremos proceder à desmontagem de um episódio 

arturiano muito emblemático, primeiramente anunciado na Estoire del Saint Graal1 e reiterado 

sob forma de cumprimento profético na Queste del Saint Graal2 (versão Vulgata), bem como na 

Demanda do Santo Graal3 – a Barca de Salomão – com o intuito de averiguar o que nesta 

narrativa a escrita bíblica potencia e com que intuito é convocada. 

A Estoire del Saint Graal consiste na parte introdutória de um ciclo de romances em prosa, 

redigido em França, por volta de 1220, constituído pelo Lancelot en Prose, texto em torno do 

qual é organizado todo o conjunto cíclico, designado “Lancelot-Graal” (Miranda, 1998a: 91 e 

seg.). Deste ciclo, subsistem atualmente duas partes terminais distintas, mas estreitamente 

aparentadas. Uma primeira, repartindo-se por dois romances bem definidos, a Queste del Saint 

Graal e a Mort Artu, versões Vulgata, e a outra, proveniente de uma configuração alternativa do 

ciclo a que a crítica recente devolveu a designação de “Pseudo-Robert de Boron” (Miranda, 

1998a; Miranda, 1998b; Laranjinha, 2010; Correia, 2015), testemunhada pela Demanda 

portuguesa, texto que agrupa a busca do Graal e o relato da queda do mundo arturiano. A 

Queste Vulgata e a Demanda portuguesa consistem em refundições independentes de uma versão 

anterior, hoje perdida, da conclusão do ciclo redigido em torno do Lancelot, que designamos 

“Queste-Galaad” (Miranda, 1998a). 

Desde cedo que entre a crítica arturiana se tem defendido que o ciclo arturiano em prosa 

recorre amplamente às Escrituras Sagradas nos seus mais variados aspetos (Lot, 1918: 120; 

Anitchkof, 1927: 388-391; Lot-Borodine, 1931: 147-205; Le Hîr, 1951: 100-110; Micha, 1968: 

457-480; Micha, 1987; Matarasso, 1979; Pauphilet, 1980; Baumgartner, 1981; Szkilnik, 1989; 

Punzi, 2014: 71-97), desde a onomástica às referências diretas às personagens e situações do 

Antigo e Novo Testamentos, como também aos processos de escrita e mecanismos exegéticos 

na Bíblia inspirados (Strubel, 1989; Séguy, 2001; Séguy, 2017; Valette, 2008). Nessa abordagem, 

os estudiosos têm-se, no entanto, maioritariamente limitado a detetar citações, alusões e 

pequenos paralelos em segmentos narrativos, descurando o estudo mais aprofundado das 

potencialidades bíblicas na perspetiva do desenvolvimento narrativo dos romances e do 

pensamento cíclico. Atendendo a este quadro, escolhemos como assunto ilustrador da 

influência das Escrituras exercida no romance arturiano, a aventura da Barca de Salomão, 

tentando, através do confronto da narrativa arturiana com o Livro Sagrado4, compreender o 

que também, no plano cíclico, o recurso bíblico possibilita. Não procederemos a uma análise 

exaustiva sobre o episódio em causa, uma vez que muito já se discorreu sobre o assunto (cf. 

Matarasso, 1979: 85; Pauphilet, 1980: 150-155; Séguy, 2001: 231-235; Miranda, 1998a: 146-150; 

Miranda, 1998b: 69-72), mas concederemos maior atenção à matéria bíblica que ainda não foi 

sobre esta narrativa explorada pelos estudiosos. 

Comecemos por observar de que forma o episódio que propomos analisar é apresentado 

nos textos cíclicos. 

Seguindo a ordem interna da narrativa cíclica, conta a Estoire del Saint Graal que, 

encontrando-se certa vez Nascien isolado numa ilha, em tempos de provação, depara-se com 

                                                            
1 Este texto será adiante designado Estoire. 
2 Este texto será adiante designado Queste ou Queste Vulgata. Nas referências bibliográficas 
optaremos pelo título indicado pela editora – “Quête”. 
3 Este texto será adiante designado Demanda. 
4 Na citação do texto sagrado, optaremos pela seguinte versão: A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo 

Testamento (2005). (Ed. contemporânea). Trad. de João Ferreira de Almeida. São Paulo: Editora Vida. 
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uma sumptuosa embarcação. Nela entra e descobre um belíssimo leito; à sua cabeceira, uma 

rica coroa de ouro e, no outro extremo, uma espada formosa de muito variada feitura. Sobre a 

espada o cavaleiro encontra uma mensagem com letras de ouro dizendo: “Je sui mervelle a 

veoir et graindre mervelle a counoistre, car onques nus ne me peut empoignier, tant eüst 

grande la main; ne ja nus ne m’empoignera ke uns tous seus, et chil passera se son mestier tous 

chiaus qui devant lui auront esté et qui aprés lui venront” (Estoire, 1997: v. 1, 263). No meio do 

leito, achavam-se ainda três ramos de árvore: um branco, um vermelho e outro verde. Uma 

longa explicação é dada pelo narrador sobre a proveniência destes três ramos: a árvore da vida 

que no Éden fora plantada e a mudança de cor que manifestara após a queda de Adão e Eva (cf. 

Estoire, 1997: v. 1, 267-277; v. 2, 279-280). As árvores nascidas do ramo, novamente plantado 

após a morte de Abel, filho do par edénico, segundo o detalhado relato do narrador, resistiram 

ao dilúvio e permaneceram belas e intactas até ao tempo do reinado de Salomão. Discorrendo 

sobre a sabedoria do ilustre monarca de Israel, que várias vezes meditava sobre o engano 

feminino e a necessidade de lhe resistir, conta o narrador que, certa noite, uma voz divina 

anuncia ao rei Salomão que uma virgem digna e piedosa procederia dele, ultrapassando dessa 

forma a negativa reputação e o caráter maligno que o filho de David atribuíra às mulheres nos 

seus Provérbios (cf. Estoire, 1997: v. 2, 282). Para além disso, a voz comunica-lhe que a sua 

descendência não se ficaria por aí, descrevendo-lhe o último elemento da sua linhagem nos 

seguintes termos: “einz en sera fins uns chevaliers qui passera de bonté et de vie et de 

chevalerie toz cels qui devant lui avront esté et qui aprés lui vendront” (Estoire, 1997: v. 2, 282). 

Pela via profética e através de uma encenação dessa mesma revelação divina, uma ligação é 

estabelecida entre Salomão, a prestigiada personagem do Antigo Testamento, filho de David, e 

Galaad, o Bom Cavaleiro, reunindo-se subtilmente a realeza e a cavalaria num mesmo ideal 

fusionado por Cristo através do “precieus lignaige”5. O romance faz, assim, do célebre rei de 

Israel o portador de tão valiosa informação atinente a Galaad, o “Messias” da cavalaria. A 

profecia, um mecanismo muito recorrente dos livros veterotestamentários, para referir a futura 

ação e caráter do Messias, consiste no recurso retórico eleito pelos redatores do romance 

arturiano, para preparar a aventura da Barca de Salomão, devendo o herói do Graal 

naturalmente cumpri-la durante a “Queste-Galaad”. No mesmo prisma, interessante será notar 

que uma das estratégias romanescas adotadas ao longo do ciclo em prosa, decalcada nas 

Escrituras Sagradas e profusamente aplicada na Estoire, que o abre, consiste em colocar na boca 

do próprio Deus o anúncio profético concernente ao Bom Cavaleiro. Não é, certamente, por 

acaso que, nesta ancoragem longínqua, concernente às origens arturianas enraizadas na história 

bíblica, a voz profética que se pronuncia seja precisamente a de Deus e não a de outro 

intermediário divino. É que nesta propositada ligação entre a história sagrada, na qual avulta 

entre outras a figura de Salomão, e a descrição do futuro percurso do herói arturiano, é muito 

significativo que o denominador comum seja Deus, a mão que preside desde o início a todos 

os acontecimentos, concedendo-lhes sentido e legitimidade. Por conseguinte, a voz divina 

informa e anuncia, ao mesmo tempo que valida e autoriza. 

Este apontamento genealógico atinente à procedência e explícita ligação de Galaad com a 

linhagem sagrada, por via de Salomão, e consequentemente de seu pai, David, estrategicamente 

colocado no romance introdutório do ciclo (a Estoire), permite ainda enquadrar a futura entrada 

em cena do “Messias” da cavalaria nos mesmos moldes proféticos da Bíblia, segundo o 

esquema da enunciação da profecia e do seu cumprimento. Tal indicação genealógica 

                                                            
5 Expressão usada numa das revelações linhagísticas da Estoire (Estoire, 1997: v. 1, 168). 
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concedida neste episódio da Estoire viabiliza, neste sentido, uma abordagem tipológica 

fundamentada nas Escrituras Sagradas. 

A tipologia, o procedimento exegético que se baseia no princípio da analogia, consiste 

num mecanismo de leitura recorrentemente explicitado nos textos neotestamentários, podendo 

aplicar-se a uma personagem (Romanos 5:14), a um acontecimento (I Coríntios 10:11), a uma 

instituição (Hebreus 9:11-12) ou a uma cerimónia (I Coríntios 5:7). Na interpretação tipológica 

do Livro Sagrado, uma relação de reciprocidade é manifestada entre os escritos do Velho e do 

Novo Testamentos, correspondência esta que promove a coerência do conjunto das Escrituras. 

No contexto cristão, este princípio é de extrema pertinência, uma vez que evidencia a 

finalidade messiânica dos textos do Antigo Testamento que fazem, assim, do Novo 

Testamento a sua mais perfeita concretização. 

Cremos que a mesma dinâmica escriturística é explorada e desenvolvida no ciclo arturiano, 

extremamente propícia à sua organização. É que, ao fazer-se de Galaad, o herói do Graal, o 

antepassado do rei Salomão e de David, uma ponte é estabelecida entre a narrativa bíblica e a 

cavaleiresca, servindo esta referência não só de elo entre as duas narrativas, mas igualmente de 

argumento favorável à ideia de que a história do Graal consiste numa continuação da história 

sagrada. Não nos esqueçamos, aliás, que por diversas vezes a Estoire se apoia, ao longo da 

narrativa, no Velho Testamento, conferindo-lhe a fonte bíblica o sustento ideológico, a 

credibilidade e autoridade tão necessários a este romance que pretende abrir o ciclo do 

Lancelot-Graal e ao qual cabia consolidar o fundamento histórico-teológico do conjunto cíclico 

(cf. Miranda, 1998a: 92-102; Silva, 2008). No episódio da Barca de Salomão, esta 

intertextualidade encontra-se explicitamente evidenciada, estando a narrativa em análise 

construída sobre um processo tipológico. Deste ponto de vista, Galaad torna-se, por 

conseguinte, no novo “Messias” aguardado. O modelo profético no romance arturiano 

convocado, aliado à interpretação tipológica, desempenha um papel preponderante na 

construção do enredo ficcional, pois perspetiva-o segundo uma ótica providencialista, que 

guiará consequentemente as continuações cíclicas. Com efeito, nesta adaptação romanesca da 

escrita profética, a unidade e coerência da construção cíclica são reforçadas. 

A apropriação do modelo bíblico por parte do romance arturiano é ainda visível em outro 

aspeto do episódio em estudo. Trata-se da conceção circular da história cavaleiresca que, na 

nossa opinião, em muito se aproxima da visão bíblica. Para compreender este nosso raciocínio 

é necessário, em primeiro lugar, ter presente uma noção de oposição, evidenciada com alguma 

frequência ao longo do ciclo, entre queda e redenção. Este binómio surge, de facto, em alguns 

episódios e topoi romanescos, sublinhando-se através deles a ideia de um início bem-sucedido, 

interrompido por uma falha que resulta em consequências danosas, todavia reparáveis por 

meio de uma figura redentora que possibilitará o regresso à forma original. Este pensamento 

parece acompanhar o prisma bíblico, realçado, desde o Génesis, pela primeira experiência 

paradisíaca de Adão e Eva, cessada pela sua tentação e queda fatal (Génesis 2-3), sendo a 

solução providenciada pelo Messias e, por fim, prometida a restituição da outrora gloriosa 

terra, em Apocalipse (Apocalipse 21). 

É verdade que a tipologia bíblica assenta numa perspetiva linear e unidirecional do tempo 

e da História (Frye, 1984: 139), desenvolvendo-se segundo o esquema de um início, que com 

uma Criação – o Génesis – se produz, e de um fim, culminando na consumação de todas as 

coisas – o Apocalipse. No entanto, repare-se que também na visão providencialista da História 

humana poderá igualmente sobressair uma noção de renovação, um regresso à condição ideal 

desse primeiro mundo criado, contudo suplantado. Verificamos, a título de exemplo, que na 
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descrição da “Nova Terra”, relatada no último livro da Bíblia (Apocalipse 21-22:6), o mesmo 

elemento da primeira criação ali se encontra, a árvore da vida (Génesis 2:9), recuperando-se, de 

certa forma, o paraíso outrora perdido. Além disso, neste quadro detalhado pelo profeta João, 

as palavras do próprio Deus parecem também reforçar esse desígnio de regeneração, ao 

declarar: “Faço novas todas as coisas” (Apocalipse 21:5)6. No mesmo ângulo se poderá 

compreender a promessa da ressurreição proporcionada pelo plano da redenção protagonizado 

por Cristo, que não é senão a renovação da vida, todavia aperfeiçoada relativamente à primeira 

experimentada (I Coríntios 15:42-43, 51-52). Deste ponto de vista, cremos que uma lógica 

circular é patenteada nesse propósito divino de retorno ao que inicialmente fora idealizado por 

Deus, resultando porém numa versão melhorada desse primeiro projeto. A nosso ver, este 

raciocínio não se coaduna obrigatoriamente com as teorias cíclicas da História (Lo Monaco; 

Delouvée et al., 2006: 548-549), mas também não se incompatibiliza com a perspetiva 

providencialista que anteriormente destacámos. 

A mesma conceção circular, num propósito similar de retorno ao ideal por Deus 

arquitetado, parece estar igualmente representada na narrativa da Barca de Salomão e no 

motivo que está na origem da construção desta embarcação. Pelo comentário do narrador da 

Estoire ficamos a saber que, na planificação e execução desta nau, um leito fora preparado, 

levando por cima os já referidos três ramos da árvore da vida relacionados com a história do 

par edénico, a espada de David com um novo punho que lhe provera Salomão, uma coroa e a 

carta dedicada ao último membro da sua linhagem. Esta espada, elemento central neste 

conjunto de objetos, cuja importância está sublinhada pela mensagem que condena fortemente 

todo aquele que dela indevidamente se apossar, é também projetada por Deus com um ideal – 

o de conferir honra e legitimidade através deste poderosíssimo legado davídico7. Tal arma viria 

a ser transmitida por Salomão ao seu futuro detentor, Galaad. José Carlos Miranda apresenta 

uma explicação muito interessante para o facto de não ser o próprio David, mas antes o seu 

filho, o transmissor da espada. Segundo o estudioso portuense, a problemática feminina estaria 

na origem de tal opção, “uma das mais decisivas que a construção cíclica teve de enfrentar ao 

expandir o primitivo Lancelot não cíclico” (Miranda, 1998b: 85). Neste ponto de vista, David 

manifesta maior responsabilidade pela grave falha cometida aquando do adultério consumado 

com Bate-Seba. No que respeita Salomão, este é mais “vítima das maquinações femininas” 

(Miranda, 1998b: 85), estando por isso melhor posicionado para se pronunciar sobre este 

assunto e exortar o seu último descendente à prudência. É igualmente na ótica cíclica de uma 

“reapreciação da condição feminina” (Miranda, 1998b: 83-85) que, na aceção de José Carlos 

Miranda, a irmã de Perceval e Maria, mãe de Jesus, são evocadas no episódio sob uma 

perspetiva tipológica8. De facto, tanto a Virgem como a irmã de Perceval são relativamente a 

                                                            
6 Interessante será notar que a palavra grega καινός (“novo”) envolve precisamente uma noção de 

renovação com sentido de inovação (cf. Young, 1980). 
7 Ainda que nos textos do Antigo Testamento se aluda apenas numa única ocasião especificamente à 
espada de David, sendo também uma segunda por ele usada, aquela que ganhara de Golias no duelo 
com o gigante filisteu (cf. I Samuel 17:54; 21:8-9; 22:10), a referência a esta imponente arma do rei 
israelita evocada nos romances do ciclo e, em particular, no episódio da Barca de Salomão, é, na 
nossa opinião, uma forma de fusionar, uma vez mais, o legado arturiano e cavaleiresco com a história 
sagrada. Sobre os diferentes sentidos da espada no episódio em análise, veja-se ainda os comentários 
de Lot-Borodine (1950: 71), Pauphilet (1980: 152-154), Miranda (1993: 157-161). 
8 A natureza tipológica da relação entre a mulher de Salomão e a irmã de Perceval, por um lado, e de 
Eva e Maria, por outro, foi também comentada por outros estudiosos, sendo embora especialmente 
perspectivada na ligação que com estas personagens se estabelece entre Antigo e Novo Testamento 
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Eva e à mulher de Salomão coadjuvantes na mesma perspetiva de resgate da figura feminina. 

Ambas superam a mulher pecadora e luxuriosa que Eva e a mulher de Salomão representam. 

Maria dá à luz o Salvador da humanidade, sendo a sua intervenção encarada como solução para 

o erro fatal causado por Adão e Eva no jardim do Éden. Quanto à irmã de Perceval, esta 

possui igualmente um papel relevante na feitura das novas correias da espada de David, 

substituindo as mais imperfeitas que lhe fizera a mulher de Salomão (Estoire, 1997: v. 2, 286). 

As duas figuras redentoras partilham em comum a virgindade que as singulariza e que também 

Galaad, o cavaleiro “redentor” a quem estava reservada tão emblemática arma, deveria 

preservar. 

Como temos vindo a comprovar, o plano engendrado para a espada de David, que pela 

maravilhosa embarcação chegaria às mãos do seu legítimo destinatário, sofre este primeiro 

contratempo da imperfeita feitura das correntes, conforme preparadas pela mulher de Salomão. 

Outro acontecimento vem também, mais tarde, comprometer o plano idealizado para esta 

arma. Trata-se do irrefletido ato do rei Brullans ao tomar indevidamente a espada e com ela 

golpear mortalmente Lambor, o então guardião do Graal. Esta grave falta acarreta 

consequências a curto e longo prazo. Primeiramente, Brullans morre depois de cometido este 

sacrilégio. Em segundo lugar, toda a terra da Grã-Bretanha é afetada, sendo este o castigo 

aplicado por Deus por vingança e amor a Lambor. Tal incidente e resultante punição recebe 

nos romances a designação “Terre gaste”, consistindo no cessar da produtividade das terras 

outrora abençoadas (Estoire, 1997: v. 2, 566). A maldição causada pelo ato de desobediência 

tem, precisamente, como figura redentora Galaad, o futuro detentor da espada, sendo com a 

sua vinda recuperada a primeira beleza e fertilidade da terra. É justamente com esse intuito que 

Amida, filha de Pelles, age por via do engano e premeditadamente se deita com Lancelot, “por 

le fruit recevoir” (Micha, 1979: 210) – Galaad. 

Neste quadro e de acordo com o padrão circular de um ideal planeado, em seguida 

frustrado, mas por fim recuperado, se poderá compreender a existência da espada de David no 

episódio em análise. Nesta perspetiva, a construção da embarcação por Salomão constitui uma 

iniciativa de cooperação do monarca com a Providência, visando o firme objetivo de fazer 

chegar ao seu último descendente o legado sagrado que na arma estava também representado. 

Como defende José Carlos Miranda, na sua pertinente reflexão atinente à aventura da Barca, na 

tomada de posse da espada, Galaad é definitivamente confirmado como “herdeiro legítimo da 

majestade de Cristo” (Miranda, 1998b: 86). Neste caso, não é apenas uma fusão da matéria 

bíblica com a arturiana que se pretende neste episódio, como grande parte da crítica tende a 

afirmar, numa projeção tipológica, fazendo de Galaad o ponto de confluência entre os dois 

Testamentos, mas outra intenção é ainda patenteada. Como bem sublinha este estudioso, a 

narrativa da Barca de Salomão, que começa por constar na Estoire e que será igualmente 

relatada na Demanda e na Queste Vulgata como cumprimento da aventura anunciada, “não faz 

mais do que reforçar e enriquecer esse novo ideal de cavalaria, toda ela expressão directa da 

vontade divina” (Miranda, 1998b: 86). Com efeito, a concessão da cavalaria fazia-se 

precisamente pela entrega da espada. 

Ainda que temporariamente pervertido, o plano inicialmente projetado para a espada é 

finalmente cumprido, completando-se com Galaad o que a voz divina fizera prometer ao rei de 

                                                                                                                                                        
(Séguy, 2001: 416-417; Baumgartner, 1981: 84-85; Pauphilet, 1980: 152-154; Matarasso, 1979: 70-
72). Contudo, nenhum destes avaliou este quadro figurativo à luz da problemática feminina, relevante 
para a compreensão do conjunto cíclico, tal como examinado por José Carlos Miranda, razão pela 
qual lhe damos nesta análise destaque. 
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Israel: “Salomons, la beneüree feme ne sera pas fin de ton lignage, einz en sera fins uns 

chevaliers qui passera de bonté de vie et de chevalerie toz cels qui devant lui avront esté et qui 

aprés lui vendront et qui après celui tens porteront armes” (Estoire, 1997: v. 2, 282). 

Ao apoderar-se Galaad da espada é corroborado o desígnio originalmente estabelecido por 

Deus para a cavalaria. Nesta ótica, também o conceito de cavalaria é desenvolvido, em âmbito 

cíclico, de acordo com a mesma lógica e estrutura circular que temos vindo a assinalar. A 

cavalaria é, efetivamente, inicialmente instituída como uma ordem perfeita, perdendo a sua 

eficácia e propósito divino quando mal empregada, desvirtuada por força do vício e do 

“orgulho”, tantas vezes evocado nos romances como pecado repetido depois da queda do 

homem. A sua primitiva função é, todavia, recuperada através do “Messias” da cavalaria – 

Galaad. De facto, se atentarmos no discurso dirigido ao jovem filho de Bam pela Dama do 

Lago, segundo relatado no Lancelot en Prose (Lancelot, 1980: 248-255), veremos que a mais 

completa noção de cavalaria é ali concedida, contando-se as suas origens, onde sobejam novos 

apontamentos bíblicos que lhe servem de fundamento e a legitimam. De notar que até mesmo 

a expressão “Au commenchement, quant li ordre de chevalerie commencha, fu…” (Lancelot, 

1980: 249) se aproxima literalmente da composição inicial do livro de Génesis, “No princípio 

criou Deus os céus e a terra…” (Génesis 1:1). Ora, este ideal perdera-se progressivamente, 

declínio este agravado pelo percurso de Lancelot, personagem central do ciclo, que encarna, no 

âmbito cavaleiresco, um perfil muito idêntico ao do rei David, no Livro Sagrado (Silva, 2011: 

71-94). A dignidade da cavalaria é, no entanto, reconquistada nem mais nem menos do que 

pelo continuador da missão antes confiada ao filho de Bam e restaurador do fracasso causado – 

Galaad – na mesma medida em que Salomão o é relativamente ao seu pai. Neste bom e 

perfeito Cavaleiro repousam, efetivamente, todas as expectativas messiânicas atinentes à 

responsabilidade de readquirir a dignidade e virtude características da cavalaria idealizada à luz 

dos moldes bíblicos, segundo exposta pela Dama do Lago. 

Como atrás dissemos, a aventura da Barca de Salomão, anunciada na Estoire, tem o seu 

justo cumprimento no romance que fecha o ciclo, a “Queste-Galaad”, constando o episódio 

nas suas duas diferentes versões – na Demanda portuguesa (Demanda, 2005: 311-315) e na Queste 

Vulgata (Quête, 2006: 495-545). Uma vez que este emblemático episódio já foi largamente 

examinado pelos estudiosos arturianos, apenas nos deteremos num pormenor curioso que, do 

ponto de vista da impregnação bíblica e da questão tipológica anteriormente sublinhadas, se 

revela pertinente nesta análise. Trata-se, em primeiro lugar, de um detalhe interessante que 

apenas a Demanda dará conta, no momento em que o trio de eleitos, Galaaz, Persival e Boorz, 

juntamente com a irmã de Persival, se deparam com a surpreendente embarcação. Nela 

encontram uma maravilhosa mensagem escrita em caldeu e dirigida a todos os que nela 

desejassem entrar. Repare-se que, nesta ocasião, Galaaz não consegue por si próprio ler as 

misteriosas letras, mas é com o auxílio divino que acaba por decifrá-las, algo que o narrador 

não deixa de comentar: “E sabede que nom soube Galaaz leer as leteras mas aquele Senhor que 

muito fremoso milagre e muitas fremosas virtudes havia feita por ele mostrou-lhe entom tam 

grande sinal de amor que lhe fez logo saber caldeu. E leu as leteras…” (Demanda, 2005: 311-

312). 

Tal dado é muito significativo, pois não vem senão reforçar o estatuto do Bom Cavaleiro, 

eleito de Cristo, a quem Deus manifesta “tam gram sinal de amor”, habilitando-o, desta forma, 

a desempenhar a missão para o qual o investiu. Com este intuito, capacita-o na compreensão 

do caldeu, língua totalmente desconhecida aos cavaleiros, revelando-se, deste modo, o caráter 

sagrado da inscrição encontrada na embarcação. A ser assim, através desta surpreendente e 
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inesperada aptidão, Galaaz torna-se no perfeito intérprete divino diante dos seus companheiros 

e da donzela, traduzindo-lhes o que nas letras decifrara: “E depois pensou ũũ pouco e disse aos 

outros o que diziam as letras e diziam” (Demanda, 2005: 312). Esta informação é, a nosso ver, 

de extrema importância para o que com rigor constitui o perfil do Bom Cavaleiro na Demanda, 

em conformidade com a composição cíclica. Em perfeita consonância com a profecia 

anunciada na Estoire, o foco de toda a aventura da barca permanece no filho de Lancelot, 

personagem central do episódio em causa, não se desviando para a donzela a quem cabe a 

substituição das correias da espada pelos seus cabelos, tendo embora obviamente o seu digno 

papel a exercer neste acontecimento. 

O mesmo fenómeno e consequente leitura atinente ao perfil e estatuto do “Messias” 

cavaleiresco não constam na narrativa da Queste Vulgata. Nesta outra versão da “Queste-

Galaad”, a irmã de Perceval parece ocupar o centro das atenções, dispondo ela de toda a 

informação sobre a barca, interpretando esta donzela a função de mensageira divina. Neste 

romance, esta personagem encarna uma autêntica profetiza que, para além da devida 

intervenção na espada, supervisiona todos os acontecimentos e iniciativas dos cavaleiros, 

acabando quase por ofuscar o próprio Galaad, obedecendo este simplesmente às instruções da 

donzela. 

Neste prisma de uma leitura diferenciada do episódio em estudo, nas duas versões da 

“Queste-Vulgata”, importa destacar outro pormenor – a ordem de entrada na barca – 

discordante nos dois textos, detalhe que acaba por traduzir a relevância conferida à personagem 

da donzela em cada um dos romances. A ordem indicada na versão portuguesa, “Galaaz foi o 

primeiro […] Dês i entrou Persival; dês i Boorz; dês i a donzela” (Demanda, 2005: 312), 

corresponderá, na nossa opinião, ao propósito de enfatizar o lugar que a donzela ocupa no 

episódio relativamente às restantes personagens em cena. Não nos esqueçamos que no topo 

estará sempre Galaaz, o “Messias” da cavalaria, seguido dos dois elementos deste trio de 

eleitos, muito provavelmente hierarquizados de acordo com a pureza e virgindade de um 

(Persival), que primará sobre a castidade de outro (Boorz). Aos cavaleiros confere-se, portanto, 

primazia na narrativa da Demanda, só depois deles entrando a irmã de Persival. Do lado do 

romance da Vulgata, outra lógica parece orientar a posição que cada personagem obtém no 

acesso à maravilhosa barca. De facto, a enumeração dada neste texto, “Galaaz, qui estoit 

devant els […] puis entra en la nef. […] et la pucele ne se targe plus, ainz se seigne et entre enz. 

Quant Boorz vit ce, si entre aprés et Percevax aprés” (Quête, 2006: 498), visará provavelmente 

um maior destaque para a donzela que, como comprovámos, assume um papel proeminente 

relativamente aos demais. Apesar disso, pela importância que não deixa de ter Galaad no 

episódio da versão francesa, é este que em primeiro lugar acede à barca, sucedendo-lhe a 

donzela e, finalmente, sem aparente distinção, Boorz e Perceval, nitidamente secundarizados 

relativamente à irmã deste último. Com efeito, outro protagonismo e postura tem Galaaz na 

Demanda, pois, embora aceitando que pela irmã de Perceval seja conduzido até aos seus 

companheiros e à aventura que o aguardava, não será por ela dirigido, mas demonstrará 

unicamente uma segura dependência face à divina Providência. É exatamente neste sentido que 

se expressará no momento em que decide tentar tomar a espada de David, o que nesta 

tremenda prova não acontece no texto francês (Quête, 2006: 548): “Senhor Padre Jesu Cristo, se 

te praz, outorga-me per ta piedade que a possa sacar” (Demanda, 2005: 314). 

Após esta breve análise da apropriação da escrita bíblica no romance arturiano em prosa, e 

especificamente no que ao episódio da Barca de Salomão diz respeito, é possível chegar a 

algumas conclusões. Como vimos, a escrita profética inspirada nas Escrituras permite uma 
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fusão harmoniosa entre a ficção arturiana e a história sagrada, alicerçando e preparando, desta 

forma, o perfil e percurso do herói do Graal, o “Messias” da cavalaria, que, à luz da tipologia 

bíblica, se torna num “redentor” tão legítimo quanto aquele que fora anunciado nos livros 

veterotestamentários. É todavia noutra esfera que cabe ao Perfeito Cavaleiro atuar – a 

cavaleiresca – apropriando-se, por isso, simbolicamente do mesmo legado sagrado de Cristo, 

através dos emblemáticos objetos que encontra na Barca de Salomão, levando consigo o mais 

importante de todos – a espada de David. Com efeito, a ficção arturiana faz do célebre rei de 

Israel e poderoso guerreiro o antepassado de Galaad, legado este que lhe confere maior honra e 

legitimidade. 

No que respeita os detalhes observados na concretização desta aventura, detetados nas 

duas versões da “Queste-Galaad”, constatámos que estes evidenciam uma abordagem 

diferenciada ao perfil do herói do Graal. A Demanda parece preservar todas as características 

que são próprias do “Messias” da cavalaria, conforme profetizado na Estoire, atinentes à sua 

eleição, às especiais habilidades concedidas por Deus (tal como a decifração do caldeu), como 

também à sua inteira dependência de Cristo. Ainda que recorrendo os dois textos ao mesmo 

modelo bíblico, a Demanda, ao contrário do que verificámos na versão da Vulgata, revela uma 

maior consonância com a construção cíclica, respeitando o que desde a Estoire fora projetado 

para o Bom Cavaleiro no desfecho do ciclo. 
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1. La intertextualidad 

Más de dos mil años de literatura hacen que cualquier texto conserve siempre huellas de 

textos anteriores, ningún texto es ya original, limpio de influencias, todo texto es un “mosaico 

de citas”, o un “palimpsesto”, como dice Gérard Genette. La teoría de la intertextualidad se 

origina en las obras de Mijaíl Bajtín, y Carmen Popescu destaca los méritos y los deméritos de 

las mismas: “el discurso de Bajtín, tan rico en sugerencias y capaz de fertilizar tantos campos 

del conocimiento [...] está marcado por la polisemia, el equívoco y a veces por la contradicción” 

(2016: 55). 

La que introduce la palabra “intertextualidad” es Julia Kristeva, primero en unos artículos 

y definitivamente en su libro Séméiôtiké (1969), pero no podemos dejar de mencionar las 

contribuciones ulteriores de Roland Barthes, Jacques Derrida, Gérard Genette, Michael 

Riffaterre, Umberto Eco. 

Este concepto “se ha impuesto rápidamente, a punto de convertirse en recorrido 

obligatorio de todo análisis literario” (Piégay-Gros, 1996: 7) y ha ampliado enormemente las 

posibilidades de la teoría de la literatura, ya que “en cierto sentido, sí, todo es intertexto, como 

afirmaban Kristeva y Barthes” (Popescu, 2016: 54), y “es difícil resistir a la fascinación de las 

relaciones, aunque algunas pueden ser absolutamente casuales” (Eco, 2016: 288). Sin embargo, 

no hay que ignorar los peligros de “una amplificación desmesurada” (Limat-Letellier, 1998: 62) 

del concepto. 

La intertextualidad solicita la colaboración del lector, ya que éste tiene que reconocer el 

intertexto. Dicho de otra manera, el intertexto implica al “lector ideal”, al “Ideal Reader” como 

diría Umberto Eco, repitiendo un sintagma de Joyce (1996: 22). Los teóricos han destacado dos 

problemas principales planteados por el intertexto: la identificación y los límites de éste. La 

intertextualidad no es siempre explícita, las comillas o las cursivas pueden faltar, igual que los 

indicios semánticos, como el título de la obra, el nombre del autor, o de algún personaje, que 

sirven para identificar el intertexto. La intertextualidad es muchas veces implícita, los indicios 

son muy vagos y muy variados. En este caso, se ha hablado de un “sentimiento de 

heterogeneidad”, de una ruptura de la homogeneidad léxica o estilística del texto, que sirve para 

identificar el intertexto (Piégay-Gros, 1996: 95). 

Según apunta Umberto Eco, “cuando un texto desencadena el mecanismo de la remisión 

intertextual, debe esperarse que las posibilidades de que se produzca la doble lectura dependan 

de la amplitud de la enciclopedia del lector, y esta amplitud puede variar según los casos” 

(2016: 288). 

Según M. Riffaterre, el intertexto se vuelve opaco en unas décadas, ya que la memoria y los 

conocimientos de los lectores cambian con el tiempo. 

Pero también es cierto que “si unas simples analogías no revelan intertextualidad, la 

percepción demasiado fina de los efectos de eco lleva a confusiones penosas y a usos 

abusivos…” (Limat-Letellier, 1998: 62). 

 

2. Lo prohibido de Benito Pérez Galdós 

El valor literario de las obras de Benito Pérez Galdós nunca ha sido puesto en entredicho, 

ya que el autor ha sido siempre estimado como “el verdadero creador de lo que entendemos 

por realismo moderno en la novela española” (Del Río, 1982: 295), ya que “fue el primero en 

asimilar la lección de Balzac y de Dickens, al par que supo dar sentido nuevo al retorno hacia el 

antiguo realismo español, apropiándose lo substancial y rehuyendo la trampa de la imitación 

externa…” (295). Los historiadores literarios españoles reconocen en él al “máximo novelista 
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después de Cervantes y, con ventajas y desventajas para uno y otros, comparable a Dickens, 

Balzac o Dostoiewski, sus contemporáneos” (Menéndez Peláez; Arellano et al., 2005: 337). 

Galdós escribió Lo prohibido entre noviembre de 1884 y marzo de 1885, según reza la línea 

añadida por el autor al final del libro. La novela constituye “el retrato de una sociedad que 

utilizará cualquier medio para proveerse de dinero, pero, quizá por la misma razón, que carece 

de lo que el narrador […] llama «esa impulsión moral» para llevar a cabo cualquier obra 

empezada” (Whiston, 2001: 107). 

Es la historia de José María, un hombre en cuyo temperamento se mezclan el 

apasionamiento del padre andaluz y la moderación de la madre inglesa. Después de perder a 

sus padres y a su novia, el héroe se traslada a Madrid, donde conoce a su tío Rafael y a la 

familia de éste. José María es presentado a sus primos, un hombre y tres mujeres. Las tres 

primas están todas casadas, circunstancia que al protagonista le provoca gran aflicción en dos 

ocasiones, ya que a lo largo de los años se enamora de dos de sus primas. La primera que llama 

la atención del protagonista y enciende en él una gran pasión es Eloísa, una mujer frívola y fría, 

que adora el lujo. José María le hace regalos caros y no tarda en convertirla en su amante, a 

pesar de los remordimientos de la hasta entonces respetable señora: “Hablamos atropellada y 

nerviosamente de las dificultades que nos cercaban; ella temía el escándalo, parecía muy 

cuidadosa de su reputación y aun dispuesta a sacrificar el amor que me tenía por el decoro de la 

familia. Manifestaba también escrúpulos religiosos y de conciencia…” (2001: 229). Mientras 

tanto, al marido prefieren ignorarlo, como si no existiera: “En ninguna de las conversaciones 

de aquellos días nombrábamos jamás a Carrillo” (229). Durante el verano, los enamorados 

viajan a París, donde la presencia del marido no constituye un estorbo y pueden gozar 

plenamente y sin tapujos su idilio. A pesar de su juventud, el marido de ella no puede 

preocuparse por los encuentros de los amantes: “El pobre Pepe estaba delicadísimo y no podía 

invertir su tiempo más que en dejarse ver y examinar de las eminencias médicas, en someterse a 

tratamientos fastidiosos…” (233). Los dos aprovechan cruelmente la oportunidad y viven 

momentos muy agradables, sin apiadarse del enfermo. 

La muerte de Carrillo se produce y no trae el alivio esperado, puesto que José María ya no 

se siente atraído por Eloísa. La idea de sustituir a Carrillo, de vivir en la casa del muerto, y de 

vivir la vida del muerto, le aterra:  

 

Sí, sí; la muerte de Pepe había sido como uno de esos giros de teatro que destruyen todo 

encanto y trastornan la magia de la escena. Lo que en vida de él me enorgullecía, ahora me 

hastiaba; lo que en vida de él era plenitud de amor propio, era ya recelos, suspicacia con vagos 

asomos de vergüenza. Si robarle fue mi vanidad y mi placer, heredarle era mi martirio. La idea 

de ser otro Carrillo me envenenaba la sangre. La desilusión, agrandándose y abriéndose como 

una caverna, hizo en mi alma un vacío espantoso. No era posible engañarme sobre esto. (338) 

 

Ahora, José María piensa sin cesar en Camila, la hermana pequeña de Eloísa, y tiene que 

confesarse a sí mismo que le atrae lo prohibido. Cuando la había conocido, Camila le había 

parecido vulgar y demasiado ignorante; José María la desdeñaba. Pero las cosas habían 

cambiado. Camila ya no era la misma, se había convertido en una mujer digna y responsable, 

madre muy abnegada. En cuanto a José María, él había deseado a Eloísa cuando estaba casada, 

pero Eloísa libre ya no le inspiraba más que repugnancia.  

En contra de las expectativas del lector, cuando Eloísa se queda viuda, el matrimonio de 

José María con ella no tiene lugar, ya que él prefiere ahora a la hermana felizmente casada. 
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James Whiston estima que “La Segunda Parte de Lo prohibido es como un espejo donde la 

primera experiencia del narrador es reemplazada por una imagen repetida que también es falsa: 

los amoríos del narrador y Eloísa sólo pueden repetirse con amores soñados en la Segunda 

Parte, por falta de cooperación de Camila” (2001: 47). José María intenta conquistar a Camila 

con los mismos trucos que había empleado para conquistar a Eloísa. Pero en este caso no 

funcionarán, ya que Camila es mujer digna y está enamorada de su marido. El protagonista 

acaba perdiendo casi toda su fortuna en un intento desesperado e infructuoso de conquistar a 

Camila y, de paso, tiene una discreta e intrascendente relación con la hermana mayor, María 

Juana. La intensidad del amor que Camila no comparte desencadena el drama: José María cae 

enfermo, desmejora progresivamente y se muere. 

La vida de Eloísa tampoco es serena, puesto que la mujer no se resigna a llevar una vida 

más austera, para salvarse de la ruina, gasta en poco tiempo la pequeña fortuna heredada de su 

marido y prefiere entregarse a otros amantes dispuestos a mantenerla, experimentando una 

degradación creciente y completa. 

 

3. Historia de un amor turbio de Horacio Quiroga 

Los críticos literarios latinoamericanos consideraban a Quiroga “un mal novelista”: 

“Quiroga no tenía mayores condiciones de novelista. Sus dos intentos conocidos (Historia de un 

amor turbio, 1908, Pasado amor, 1926) han sido calificados de fracasos por la mayor parte de la 

crítica” (Rodríguez Monegal, 1968: VII). Pero era un juicio muy injusto. Hoy en día es 

considerado uno de los más ilustres representantes del naturalismo y del modernismo, que 

influyó a grandes autores, como Julio Cortázar, o Gabriel García Márquez. 

En la Historia de un amor turbio, Quiroga narra la amistad equívoca del joven Rohán con 

Mercedes, que el ambiente considera noviazgo ydespués, muchos años más tarde, el noviazgo 

frustrante y sometido a las rígidas reglas de la época, con la bella Eglé. Mercedes y Eglé son 

hermanas. Cuando es novio de Eglé, la hermana menor, a veces Rohán se siente atraído por 

Mercedes, la mediana. Como Rohán y Mercedes habían sido mucho antes grandes amigos, casi 

novios, los dos recordaban su antigua pasión, que no había llegado a extinguirse del todo. En la 

novela destacan tres momentos: en primer lugar la amistad o noviazgo de Rohán con 

Mercedes, a quien él está convencido de no amar, pero se siente atraído por ella, en segundo 

lugar el noviazgo común y corriente con Eglé, de la que Rohán sí se enamora perdidamente, y 

en tercer lugar los celos que atormentan al héroe cuando se entera de que su amada Eglé había 

tenido otro prometido. Hay una “amalgama de sentimientos y sensualidad a caballo entre 

aceptación y rechazo, con una descripción de los estados emocionales que se vuelven 

patológicos (Rusu Păsărin, 2016: 15). Algo lleva Rohán muy dentro de sus entrañas, que le 

impide gozar y consumar las relaciones: “Rohán no puede amar si su apetito erótico no es 

estimulado perversamente. En cada uno de los tres tiempos de su «amor turbio», Rohán 

aparece escindido: primero entre un noviazgo normal, con Mercedes Elizalde, y la atracción 

perversa que ejerce sobre él la hermanita menor; luego entre el noviazgo normal con Eglé, 

ahora crecida, y los encantos ya entrenados de Mercedes; y finalmente, entre el noviazgo 

fracasado con Eglé y la sombra (proyectada por los celos) del otro novio. El estímulo perverso 

cambia de rostro, como en los sueños, pero sigue siendo el mismo. En cada tiempo de su 

historia de amor Rohán cae o recae en una situación triangular de ribetes perversos” 

(Rodríguez Monegal, 1968: XVIII). 

Los celos retrospectivos atormentan al hombre, Rohán no puede contener su ira: “Sus 

torturas habíanse caracterizado, como es natural, por súbitos saltos de odio a amor, y viceversa; 
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y esto con la rapidez y la falta de transición que conocen bien las personas que han visitado, 

por dos segundos siquiera, el infierno de los celos” (Quiroga, 1968: 98). Eglé no soporta la 

tensión psicológica y prefiere romper con Rohán. El joven se va al campo, donde tiene unas 

propiedades heredadas, y se queda a vivir ahí cinco años, sin tener ningún contacto con la 

familia Elizalde. Cuando vuelve a ver a Eglé, la mira con indiferencia, incapaz de sentir las 

emociones de antaño. 

 

4. Intertextualidad entre las dos novelas 

4.1. Autores y novelas 

Cualquier intento de establecer paralelismos entre los dos autores parece a primera vista 

descabellado. Benito Pérez Galdós es un maestro incontestable de la novela, reconocido 

siempre como tal por la crítica, mientras Horacio Quiroga ha sido mucho tiempo desdeñado 

por los exegetas. 

La extensión de las dos obras también es un obstáculo: Lo prohibido es una novela muy 

extensa, mientras Historia de un amor turbio es reducida, de manera que el mismo autor, al hablar 

de ella, dudaba entre llamarla “cuento” o “novela”. 

La segunda novela carece de las observaciones y juicios sociales que Galdós introduce en 

la primera.  

Sin embargo, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la intertextualidad de las dos 

novelas es innegable. Lo más probable es que sea una intertextualidad absolutamente casual, no 

hay pruebas de que Horacio Quiroga haya leído Lo prohibido; Quiroga no solía mencionar a 

Galdós entre sus autores preferidos. 

Lo prohibido e Historia de un amor turbio tienen como protagonistas a sendos hombres 

engreídos y egoístas, pendientes solo de sus vivencias, sin importarles los sentimientos de los 

demás. 

 

4.2. Historias amorosas en las dos novelas 

Las dos novelas involucran a un hombre en relaciones eróticas con mujeres que 

pertenecen a una misma familia. En los dos casos, hay tres hermanas. María Juana, Eloísa y 

Camila, las hermanas Bueno de Guzmán, están todas casadas en Lo prohibido. Lola, Mercedes y 

Eglé, las hermanas Elizalde, están todas solteras al principio de la novela Historia de un amor 

turbio. Benito Pérez Galdós hace que su héroe tenga que ver con las tres mujeres, aunque la 

relación con la mayor, María Juana, es muy discreta y apenas aludida por el autor. En cambio, 

Horacio Quiroga descarta a la hermana mayor, a la que apenas menciona. 

Tanto José María como Rohán tratan de volver a sentir la emoción de su apagada pasión, 

pero no lo consiguen. La mujer amada llega a inspirarles solamente curiosidad o indiferencia. 

El amor está apagado. 

José María tiene la oportunidad de vivir plenamente su amor, ya que Eloísa se acaba de 

quedar viuda y los dos amantes ya no tienen por qué esconder su pasión. Pero José María se da 

cuenta de que ya no está interesado en Eloísa, la mujer amada ya no despierta en él ninguna 

emoción:  

 

Al verla, no sé lo que pasó en mí. Sentí un frío mortal, un miedo como el que inspiran los 

animales dañinos. Sus afectuosas caricias me dejaron yerto. Observé entonces la autenticidad 

del fenómeno de mi desilusión, pues mi alma, ante ella, estaba llena de una indiferencia que la 

anonadaba. La miré y la volví a mirar; hablamos y me asombraba de que sus encantos me 
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hicieran menos efecto que otras veces, aunque no me parecieran vulgares. Era un doble 

hastío, un empacho moral y físico lo que se había metido en mí; arte del demonio sin duda, 

pues yo no lo podía explicar. (Pérez Galdós, 2001: 339) 

 

Rohán deja pasar cinco años después de romper el noviazgo con Eglé, antes de pensar en 

volver a verla. La encuentra por casualidad en la calle, sin que ella le observe a él, y decide ir a 

visitarla. Es recibido por Mercedes y por la madre y, cuando la joven aparece, por fin, Rohán 

intenta sentir la emoción de antaño, pero le resulta imposible: “Rohán sonrió también al 

recuerdo, y un momento después entraba Eglé. Contra lo que esperaba, sólo sintió al mirarla 

gran curiosidad” (Quiroga, 1968: 108). 

A los dos héroes les une la misma indiferencia hacia la mujer amada antaño con mucha 

intensidad. Interesante es que este estado de ánimo es provocado en los dos hombres por 

circunstancias que parecen distintas, pero en realidad son parecidas. José María había amado a 

Eloísa cuando la mujer estaba casada y su pasión se veía obstaculizada por la presencia del 

marido y por los remordimientos de los dos. José María era amigo de Pepe Carrillo y amante de 

su mujer. No desea sustituir a Pepe en la casa y en la vida de Eloísa, cuando este se muere.: 

“Cierto que yo venía sintiendo cansancio; pero ella me interesaba el corazón. ¿Cómo ya no me 

hiere adentro? ¿De qué modo la quería yo? ¿Qué casta de locura era la mía?...” (Pérez Galdós, 

2001: 339). Cuando ya nada impide la relación de José María con Eloísa, porque ella se acaba 

de quedar viuda, el héroe tiene que confesarse a sí mismo que ya no la ama y que le atrae solo 

lo inalcanzable, lo que no puede tener. 

En cambio, nada dificulta la relación de Rohán con Eglé, los dos están libres desde el 

principio y pueden dar curso a su pasión. Pero Rohán “inventa” un obstáculo: el prometido 

anterior de Eglé. A Rohán le invaden los celos: “Lo que impide la consumación del noviazgo, 

la entrega y la posesión no es una circunstancia externa. Es algo dentro de Rohán: esa 

necesidad de otra presencia, esa necesidad que termina adquiriendo la forma simple y perversa 

del «otro»” (Rodríguez Monegal, 1968: XVIII). 

De esta manera, se advierte que los dos hombres que hubieran podido dificultar las 

relaciones amorosas en las dos novelas –el marido de Eloísa y el antiguo prometido de Eglé– ya 

no pueden intervenir en la historia, puesto que el primero está muerto y el segundo está lejos. 

Sin embargo, los dos protagonistas prefieren romper la relación. José María tiene una actitud 

firme y le deja claro a Eloísa que no desea seguir a su lado; Rohán hace sufrir tanto a Eglé, que 

la joven no consigue contenerse (es casi una adolescente y es inexperta) y es ella quien pone 

punto final al noviazgo, a pesar de amar a Rohán. 

 

4.3. Enfermedades de los dos protagonistas 

Los dos héroes padecen enfermedades cuyos remedios son desconocidos por la medicina 

de la época y los dos utilizan métodos empíricos. Las enfermedades mismas son un misterio, a 

veces parecen solo afecciones psicológicas. 

El protagonista de Galdós tiene crisis que se originan en su infancia. Siente un “terror 

inexplicable”, una “pícara desazón crónica” (2001: 179), un “azoramiento”, una “previsión 

fatigosa de peligros irremediables” (180). Parece más bien un trastorno psicológico, pero a su 

alrededor los conocidos atribuyen la causa de su afección a otras circunstancias. El primo 

Raimundo la considera “una manifestación del estado adinámico, carácter patológico del siglo 

XIX en las grandes poblaciones” (179). En cambio, el médico cree que es “algo de paludismo” 
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(179), traído de los Pirineos. En algún momento, el héroe se pregunta si su enfermedad no se 

deberá a un desequilibrio alimentario.  

El protagonista padece también un extraño “ruido de oídos” (180), refractario a cualquier 

medicación. Tratando de explicarse a sí mismo esta dolencia, José María vacila por 

desesperación entre causas racionales y supersticiones:  

 

Dijéronme que era efecto de la quinina; mas yo no lo creía, pues de muy antiguo había 

observado en mí aquel zumbar del cerebro, una veces a consecuencia de debilitación, otras 

sin causa conocida. Es en mí un mal constitutivo que aparece caprichosa y traidoramente para 

mi martirio, y que yo juzgaba entonces compensación de los muchos beneficios que me había 

concedido el Cielo. En cuanto me siento atacado de esta desazón importante, me entra un 

desasosiego tal, que no sé lo que me pasa. En aquella ocasión padecí tanto, que necesitaba del 

auxilio de mi dignidad para no llorar. El zumbido no cesaba un instante, haciendo tristísimas 

mis horas todas del día y de la noche. En mi cerebro se anidaba un insecto que batía sus alas 

sin descansar un punto, y si algunos ratos parecía más tranquilo, pronto volvía a su trabajo 

infame. A veces el rumor formidable crecía hasta tal punto, que se me figuraba estar junto al 

mar irritado. Otras veces era el estridente, insufrible ruido que se arma en un muelle donde 

están descargando carriles, vibración monstruosa de las grandes piezas de acero, en cierto 

modo semejante al vértigo acústico que produce en nuestros oídos una racha del Nordeste 

frío, continuo y penetrante. (180)  

 

El médico se queda perplejo e incapaz de ayudar al paciente, de manera que este busca 

solo remedios caseros, que no surten ningún efecto: “Creía librarme de aquel martirio 

poniéndome un turbante a lo moro y rodeándome de almohadas; pero cuanto más me tapaba 

más oía. El insomnio era la consecuencia de semejante estado, y pasaba unas noches crueles, 

oyendo, oyendo sin cesar. Por fin, no eran runrunes de insectos ni ecos del profundo mar, sino 

voces humanas, a veces un extraño coro, del cual nada podía sacar en claro, a veces un solo 

acento tan limpio, sonoro y expresivo, que llegaba a producirme alucinación de la realidad” 

(181). 

A su vez, Rohán padece de estómago: “hacía dos meses que comenzaba a preocuparle su 

estómago. Heredero, por parte de madre, de una notable dosis de neuropatías, había salvado 

hasta entonces su digestión” (Quiroga, 1968: 33). El héroe ve el viaje a París como una 

posibilidad de aliviar sus dolencias. Y, efectivamente, el viaje basta para eso, ya que el estómago 

deja de atormentar a Rohán. Solo después de varios años su estómago “volvía a digerir por su 

cuenta. Tras la dispepsia llegaron los estados neurasténicos, y con éstos la desesperante 

obsesión de sentirlos. Y los microbios, y el terror a la tuberculosis. Fueron tres años duros, sin 

hacer absolutamente nada —pensar no es tarea para un neurasténico— que Rohán digirió tan 

penosamente como su kéfir” (39). Para curarse, el protagonista no hace más que reflexionar: 

“Todo trastorno de un estómago lesionado cede a un régimen adecuado al carácter de esos 

trastornos: dieta, leche, bismuto, bicarbonato. Yo he ensayado todo y no he sentido el menor 

alivio. Si mi estómago estuviera verdaderamente enfermo, al cabo de un mes de severo régimen 

debería sentirme infaliblemente mejor; poco, tal vez, pero mejor. Y he aquí que un simple trago 

de agua me hace tanto daño como una comida completa. Lo que es absurdamente ilógico. 

Luego, yo no tengo nada en el estómago” (40). Al darse cuenta de esto, ya no padece de 

estómago. Pensar que no está enfermo basta para que esté sano. 
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