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Resumo

Este plano de trabalho pretende estudar sistematicamente todas as correntes e discursos centrados numa
percepção negativa da Inglaterra e do povo inglês, de 1640 a 1890. Ao estudarmos tais discursos,
pretendemos compreender o processo de demonização das diferenças, apresentando a história da cultura
numa imagem em negativo. Assim, na medida em que se configuram no imaginário popular, os mitos
negativos institucionalizam-se politicamente. Nesse contexto insere-se também a anglofobia, pois a aliança
com a Inglaterra, a partir do século XVIII vai ser interpretada, em perspectiva histórica, como uma das
causadoras de todos os males do reino e depois da nação portuguesa, atingindo seu ápice com o Ultimato de
1890, num movimento crescente de mitificação em negativo.
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Abstract

This work plan aims to study systematically all currents and discourses centered on a negative perception of
England and the English people, from 1640 to 1890. Upon studying these discourses, we aim to understand
the process of demonization of differences by presenting the history of culture on an image in negative. Thus,
to the extent that are configured in the popular imagination, the negative myths become politically
institutionalized. Anglophobia also inserts itself in this context because the alliance with England, from the
eighteenth century will be seen, from a historical perspective, as one of the causes of all the evils of the
kingdom, and then of the Portuguese nation, reaching its climax with the 1890 British Ultimatum, through an
increasing movement of negative mythification.
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Introdução

Este projeto, orientado pelo professor Luiz Eduardo Meneses de Oliveira e no qual me encontro como
pesquisador voluntário, pretende estudar sistematicamente todas as correntes e discursos centrados numa
percepção negativa da Inglaterra e do povo inglês, de 1640 a 1890. Ao estudarmos tais discursos,
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pretendemos compreender o processo de demonização das diferenças, apresentando a história da cultura
numa imagem em negativo. Assim, na medida em que se configuram no imaginário popular, os mitos
negativos institucionalizam-se politicamente, como foi o caso da figuração negativa do castelhano, da
perseguição aos judeus e da lenda negra dos jesuítas, a partir do período pombalino (1750-1777). Nesse
contexto insere-se também a anglofobia, pois a aliança de Portugal com a Inglaterra, a partir do século XVIII,
especialmente depois do Tratado de Methuen (1703), vai ser interpretada, em perspectiva histórica, como
uma das causadoras de todos os males do reino e depois da nação portuguesa, atingindo seu ápice com o
Ultimato de 1890, num movimento crescente de mitificação em negativo.

Para se ter uma ideia mais clara dessa interpretação negativa para com os ingleses, José Augusto Batista dos
Santos - outro pesquisador da presente pesquisa “O mito da Inglaterra: Portugal entre a anglofilia e a
anglofobia”, pesquisa financiada pelo CNPq e aprovada pelo Edital Universal de 2012, PROCESSO N.
471551/2012- cujo edital é de número 01/2013/POSGRAP/UFS – PIBIC/PICVOL 2013 - e eu fizemos uma
viagem à Portugal e à Inglaterra financiada pelo CNPq com duração de um mês, onde tivemos a oportunidade
de fazer um levantamento bibliográfico na Biblioteca Nacional de Lisboa e uma tentativa de pesquisa na
British Library, em Londres. Na ocasião, fomos orientados pela equipe do CLEPUL - Centro de Literaturas e
Culturas Lusófonas e Europeias, o qual tem vínculo formal com a Universidade Federal de Sergipe-. Durante a
viagem pudemos ter contato direto com cidadãos europeus – sobretudo portugueses e ingleses -, fato que
nos deu bastante familiaridade para lidar com o objeto de pesquisa.

Revisão da Literatura

No primeiro semestre, analisamos textos teóricos que dão embasamento à pesquisa, tais como a
conceituação de mito como objeto de estudo, a história de Portugal com ênfase nas relações diplomáticas com
a Inglaterra e a obra que trata diretamente com o tema estudado que é de autoria do nosso orientador Luiz
Eduardo Meneses de Oliveira, intitulada -“O mito da Inglaterra: anglofilia e anglofobia em Portugal
(1386-1986)”, ainda no prelo.

Já no segundo semestre, procuramos relacionar o estudo dos mitos com as relações políticas entre Portugal e
Inglaterra. Foi possível tirar conclusões que justificam toda a pressuposição inicial da pesquisa, como
comprovam as obras literárias da época que retratam e narram, de forma épica ou não, os acontecimentos
diplomáticos entre as duas nações.

O objetivo dos textos teóricos trabalhados foi entender até que ponto o mito pode ser considerado relevante
ou não numa pesquisa e como e quando ela passou a ter status de objeto de investigação científica, além de
observar a proporção que ela tem no imaginário popular. A leitura também procurou investigar os fatos
históricos que marcaram as relações diplomáticas entre Portugal e Inglaterra, fatos esses que podem explicar
os motivos pelas quais os portugueses têm admiração ou repúdio aos ingleses.

Nas leituras, fez-se entender que o mito é algo existente desde os primeiros séculos da existência humana,
como comprovam as mitologias gregas e de outras civilizações mais antigas e rudimentares. Porém, ele só foi
concebido como objeto de estudo no século XVIII com o Iluminismo, embora ainda fosse considerada uma
história mentirosa nessa época. No século XX, o mito voltou a ser entendido como na antiguidade clássica, ou
seja, como “modelo exemplar”, assumindo assim, maior importância nos estudos científicos.

Foram apresentadas três teorias do mito, todas de autores do século XX. São eles Roland Barthes, Walter
Burket e Mircea Eliade. O primeiro (Barthes, 2007) nos traz a ideia de que o mito é uma fala passível de
discurso, mas que emerge de circunstâncias históricas concretas e é constituído de um sistema semiológico.
Já Burket (1991) classifica as teorias em três. A primeira delas, um conceito da antiguidade, diz que o mito
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possui um sentido verdadeiro com o objetivo de descobrir uma “mensagem oculta”. A segunda, advinda do
século XIX, diz que seria a parte falada de um ritual tornando-se narrativas tradicionais. A última classificação
é associada à psicanálise de Sigmund Freud que mostra o mito como um sonho coletivo buscando afetar a
vida do homem moderno. Enfim, o terceiro e último autor Eliade (1992, 200) apresenta a teoria mais aceita e
adotada pelo nosso orientador para embasar o presente trabalho de iniciação científica.

Eliade, com sua obra “Aspectos do Mito” nos mostra, através de diversos exemplos, que a sociedade moderna
ignora o desenvolvimento da história humana até os dias atuais e passa a acreditar em modelos exemplares
das sociedades arcaicas. Entende-se como modelos exemplares os contos heroicos, a criação de uma cidade,
a escolha de um centro e até o casamento, por exemplo. Todos esses acontecimentos têm razões
transcendentais justificando-se por serem a humanização de atos celestiais. Sendo assim, o espaço terreno é
o cenário para repetições de modelos celestiais ou arquétipos para poder tornar-se “real”, como nos mostra
Eliade (1992, p. 35) no seguinte trecho: “Devemos acrescentar aqui que, para as sociedades tradicionais,
todos os mais importantes atos da vida eram revelados ab origine, pelos deuses ou heróis. Os homens
limitam-se a repetir esses gestos exemplares e paradigmáticos ad infinitum.”. Portanto, o mito do eterno
retorno pode ser entendido como a criação das coisas com base em arquétipos para se tornar divino. É sabido
que o mito nem sempre é a primeira etapa no processo de criação, podendo então ser elaborado
posteriormente.

Além do processo de criação, Eliade também aborda a questão da regeneração, ou seja, da volta à pureza e
ao princípio de tudo. Ele nos mostra como a noção de ano novo, por exemplo, é encarada pelos diversos tipos
de sociedade. Todas as culturas estabelecem formas de se pensar o ano novo, ou melhor, de dar limite ao
começo e fim de um determinado período. E é nessa transição do velho ao novo tempo que acontecem as
cerimônias de fim de ano, cerimônias essas que representam laços cortados com o período que está
terminando e regeneração para um novo começo no novo período. Em algumas sociedades, por exemplo,
significava a libertação dos pecados ou a expulsão de demônios para se tornarem puros novamente, como no
começo da vida.

“... o significado de toda a cerimônia, como o de cada um dos seus elementos
constituintes, é bastante claro: por ocasião da divisão do tempo em unidades
independentes, "anos", testemunhamos não apenas a efetiva cessação de um certo
intervalo temporal e o começo de outro, mas também a abolição do ano passado e
do tempo passado. E este é o significado das purificações rituais: uma combustão,
uma anulação dos pecados e das faltas do indivíduo e da comunidade como um todo
— não uma mera "purificação". Regeneração, como o próprio nome indica, é um
novo renascimento.” (Eliade, 1949, p. 60)

Com base nessa teoria de Eliade é que podemos classificar o mito como sendo de origem, fim e de renovação.
E nesse sentido, procuraremos relacioná-los com o nosso objeto de pesquisa.

Metodologia

Este plano de trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, cada qual com duração de três meses. Na primeira
etapa, foi feita a leitura dos textos de suporte teórico e o levantamento e a seleção bibliográfica sobre o tema.
No segundo semestre foi analisado, com base nos estudos teóricos iniciais, centrados, sobretudo, na relação
entre a teoria literária, os estudos culturais e a mitocrítica, o modo como os contatos, confrontos e diálogos
entre culturas de línguas diferentes, neste caso específico, a língua inglesa e a portuguesa, bem como as
representações da Inglaterra, se configuram nos discursos dos escritores, artistas e intelectuais selecionados,
buscando identificar, descrever e avaliar as implicações políticas, formativas e culturais da circulação,
recepção e apropriação da literatura e da cultura inglesa em Portugal, de 1640 a 1890. Na terceira etapa,
foram identificados e analisados os aspectos político-ideológicos de tais representações. Na quarta e última
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etapa foram reunidos os dados obtidos nas fases anteriores e redigido o relatório final.

Resultados e discussões

Durante a pesquisa nos concentramos nas questões teóricas do mito e nas relações político-diplomáticas mais
relevantes entre Portugal e Inglaterra. Posteriormente, fizemos a relação entre a teoria e os acontecimentos
históricos, além de analisar a literatura com a temática em questão. As leituras e sessões de orientação com
o professor Luiz Eduardo nos permitiu que chegássemos aos resultados, que serão relatados a seguir.

Nos textos estudados, percebeu-se que durante o surgimento das nações europeias foram criadas histórias
que buscavam narrar a origem delas e firmá-las como nações superiores. O que davam sustento a essa
afirmação de superioridade eram as histórias épicas utilizadas, assim como os mitos que as transformam em
fruto de uma cosmologia, ou seja, tem uma origem divina. É aí que se confirma o mito de origem, detalhado
por Eliade. Com Portugal não foi diferente. Nos séculos XV e XVI, cronistas e poetas portugueses ensaiavam
alguns mitos de origem. Dentre essas tentativas de criação podemos destacar “Uma história de Portugal” de
Fernão de Oliveira (1507-1581) que afirmava que não era possível escrever uma história fidedigna das
origens de Portugal antes de Noé e do dilúvio, pois nada se sabia antes do acontecimento.

Mas os mitos de origem não se restringem aos acontecimentos bíblicos. Há uma forte ligação desde o começo
da nação portuguesa com a Inglaterra. A relação entre Portugal e Inglaterra é manifestada desde muito cedo,
pois nas primeiras narrativas da construção da nação portuguesa, a Inglaterra se insere como personagem.
Um dos primeiros contatos é feito durante as cruzadas em 1147, por exemplo. Os cruzados nórdicos,
compostos por flamengos, ingleses, escoceses, normandos e germanos, seguindo rumo à segunda cruzada
em Jerusalém, chegaram na cidade do Porto e se depararam com a guerra de retomada de Lisboa. Os
estrangeiros, entre eles os ingleses, se uniram com os militares portugueses e conseguiram reconquistar a
futura capital de Portugal, fato que recebeu o nome de “Cerco de Lisboa”. Portanto, a Inglaterra participa de
alguma forma da fundação da nação portuguesa, ou seja, participa decisivamente do que podemos chamar de
mito de origem de Portugal, como nos ajuda a pensar Eliade (1992) .

Um segundo contato político-diplomático é feito com o “Tratado de Windsor” em 1386 após os ingleses terem
ajudado a derrotar a invasão do reino de Castela na famosa batalha de Aljubarrota. Esse tratado consiste
num aliança anglo-portuguesa que foi assinada após o casamento entre Filipa de Lencastre, filha do rei da
Inglaterra, com D. João I, rei de Portugal. O casal teve um filho chamado Henrique, que foi um líder
português da época de grande ascensão de Portugal com as navegações. Todos esses fatos ficam gravados no
imaginário popular, que remete ao sucesso de Portugal como tendo influência da Inglaterra. Sendo assim,
todas as vezes que o país entra em crise, os tempos áureos da aliança luso-inglesa são lembrados. Essa
sensação insere-se no que chamamos de mito de renovação.

A partir de 1640, ano que presencia o fim da união ibérica, a admiração pelos ingleses vai entrando em
declínio. Um dos motivos principais é o fato de a dinastia de Bragança, com o objetivo de buscar a
independência de Portugal, em meio às invasões napoleônicas, assinar um tratado de Paz e Aliança com a
Inglaterra, tratado este que os ingleses levam vantagens explícitas, inclusive na colônia portuguesa na
América. Também nesse período, enquanto o rei D. João VI estava no brasil, a Inglaterra praticamente impõe
uma ditadura no reino português depois de expulsar a invasão francesa e ganhar poderes reais. Outro fato
que ajuda nessa depreciação é o tratado de Methuen de 1703, que consiste na troca de produtos comerciais,
tais como os têxteis britânicos e os vinhos portugueses, e que também não favorece muito Portugal. A partir
disso, durante todo o século XVIII os intelectuais “estrangeirados” que estavam exilados, tais como D. Luiz da
Cunha, Alexandre de Gusmão, Sebastião José de Carvalho e Melo, entre outros, escreviam críticas a esses
tratados e ajudavam decisivamente a criar uma imagem negativa da Inglaterra, o que acaba gerando o que o
meu plano de trabalho se propõe a investigar: a origem da anglofobia.

O ponto alto da anglofobia acontece com o “Ultimato de 1890”. Nesse momento a Europa está mapeando e
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politizando os territórios africanos. Portugal, por sua vez, tem a pretensão de ocupar a região compreendida
entre Moçambique e Angola, os quais já tinham sido inseridos no “Mapa-cor-de-rosa”. A Inglaterra,
insatisfeita, usou o pretexto de que Portugal não tinha força suficiente para manter a ordem e controlar os
nativos para enviar o ultimato exigindo que os militares portugueses se retirassem da referida terra, fato que
desencadeou a queda política de Portugal e que mais tarde influenciou na transição de monarquia para
república. Essa queda política gerou um descontentamento social com os governantes contemporâneos à
época e foi considerada por muitos como sendo uma humilhação por parte da Inglaterra. Portanto, o ultimato
de 1890 pode ser considerado o mais decisivo momento para se pensar anglofobia, o que pode ter
proporcionado a criação de mitos de fim.

No século XX Portugal conquista certa independência militar e financeira. Porém, nos momentos de crise não
se apoiavam mais na ajuda britânica, mas sim em organismos internacionais como o NATO- Organização do
Tratado do Atlântico Norte- e principalmente nos Estados Unidos. Apesar disso, as alianças anglo-portuguesas
nunca foram esquecidas, havendo até mesmo datas de celebração, como, por exemplo, a comemoração de
seiscentos anos do tratado de Windsor no ano de 1986.

Conclusões

Nas primeiras etapas da pesquisa houve a preocupação de entender todo o conceito de mito de Eliade e de
estudar a história geral de Portugal, além de fazer um levantamento geral de obras referentes ao tema na
Biblioteca Nacional de Lisboa, que será anexado ao relatório. Nas fases subsequentes foram analisadas
algumas obras de caráter político, pedagógico, jornalístico, científico e literários, focando principalmente no
modo como os acontecimentos históricos eram narrados e assim compreendendo a força da mitologia no
processo de investigação científica.

Outra conclusão é que há de fato diversos episódios históricos que mostram a relação luso-inglesa que podem
dar motivos reais para se ter admiração ou repúdio aos ingleses rondando no imaginário popular. As
negociações diplomáticas se mostraram benéficas em algumas ocasiões e prejudiciais em outras, o que
consequentemente gera anglofilia e anglofobia. E assim, sempre há espaço para se pensar o mito de origem,
de renovação e fim de Portugal.

Foi possível estabelecer uma ordem cronológica dos episódios que caracterizaram a relação anglo-portuguesa
e nela classificamos o período entre 1640 a 1890 como sendo o mais representativo da anglofobia. A partir do
ano de 1640 podemos dizer que dar-se início à depreciação aos ingleses, pois a Inglaterra tira muito proveito
com os tratados assinados entre os países, sendo que Portugal se encontrava num momento de fraqueza com
os ataques napoleônicos. E o ano de 1890 é o ápice dessa depreciação com o episódio do “Ultimato de 1980”,
já que a Inglaterra consegue tomar boa parte das colônias portuguesas na Àfrica.

O estudo da história de Portugal, além de nos dar embasamento na pesquisa, nos proporcionou também
conhecer melhor a história do Brasil, pois os principais acontecimentos brasileiros, durante e um pouco depois
da colonização, são consequências diretas da política portuguesa.

O que mais ficou claro é a importância que esses acontecimentos históricos mantiveram até os dias atuais,
pois eles se configuram de maneira forte no imaginário popular como mito de fim, como nos ensina Eliade.
Sendo assim, todos os problemas que assolam a nação portuguesa tentam ser justificadas pelos antigos
prejuízos ocasionados pela ligação com a Inglaterra. Todas essas justificativas se caracterizam como
Anglofobia.
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