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RESUMO

O presente artigo diz respeito ao plano de trabalho O Mito da Inglaterra: as origens da anglofilia que está
vinculado a uma pesquisa, ainda em andamento, intitulada O Mito da Inglaterra. Seu objetivo consiste em
estabelecer as bases necessárias para se pensar conceitualmente o mito da Inglaterra nos países lusófonos,
através do estabelecimento de coordenadas históricas e teórico-metodológicas, com o fito de identificar e
analisar as origens da anglofilia em Portugal, no período de 1386 a 1640. Para tanto, foi realizado um
levantamento e seleção de uma amostra documental sobre o tema na Biblioteca Nacional de Portugal
(doravante denominada BNP), onde se incluiu vários tipos de fontes, tais como livros, dissertações, teses,
artigos, mapas, revistas, entre outros. Nesse primeiro momento, focamo-nos em leituras de cunho teórico e
historiográfico que são imprescindíveis para o trabalho de análise dos dados reunidos.

PALAVRAS-CHAVE: mito; Inglaterra; anglofilia.

ABSTRAC

This article talks about the research work plan The Myth of England: origins of Anglophilia which is part of a
broader research, still underway, entitled The Myth of England. Its objective is to lay the necessary
foundations for thinking conceptually the myth of England in the lusophone countries, through setting the
historical, theoretical and methodological coordinates in order to identify and analyze the origins of
Anglophilia in Portugal in the period of 1386 to 1640; For this effect, we carried out an overall survey of the
existing literature about the theme in the National Library of Portugal in which we included various types of
sources such as books, dissertations, thesis, articles, maps, magazines among others. In a first moment, we
focused on theoretical as well as historiographical readings which are fundamentally relevant for the work of
analysis of the gathered data.

Keywords: myth; England; Anglophilia.

INTRODUÇÃO

Este escrito é referente ao plano de trabalho 1 do projeto de pesquisa intitulado O Mito da Inglaterra, cujo
objetivo geral é identificar e investigar os momentos de tensão, ambiguidade e oscilação das representações
da Inglaterra e do povo inglês nos países de língua portuguesa, no intuito de descrever e analisar o modo
como os contatos, confrontos e diálogos entre culturas de línguas diferentes, bem como as representações da
Inglaterra, se configuram nos discursos dos escritores, estudiosos, jornalistas, artistas e intelectuais
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selecionados. O projeto foi divido em dois planos, a saber, Plano 1: As Origens da Anglofilia, o qual será
tratado aqui, e Plano 2: A Emergência do Antibritanismo. O primeiro busca assentar as bases necessárias
para se pensar conceitualmente o mito da Inglaterra nos países de língua portuguesa, por meio do
estabelecimento de coordenadas históricas e teórico-metodológicas, tendo como objetivo identificar e analisar
as origens da anglofilia em Portugal, entre 1386 e 1640. O segundo, por sua vez, pretende estudar
sistematicamente todas as correntes e discursos centrados numa percepção negativa da Inglaterra e do povo
inglês, de 1640 a 1890.

O aporte teórico desta pesquisa incluiu obras, como O Mito do Eterno Retorno: arquétipos e repetições
(1992), de Mircea Eliade, onde o autor estuda alguns aspectos da ontologia arcaica, e aborda a funcionalidade
do mito nas sociedades pré-modernas, texto de significativa importância para se entender como o mito era
concebido pelo homem pré-moderno; Mitologias (2009), de Roland Barthes, onde ele define o mito como
linguagem nas sociedades modernas; O Processo Civilizador (1990), de Norbert Elias, no qual ele estuda as
influências do Estado Moderno sobre a civilização; e A Crise da Consciência Europeia (1971), de Paul Hazard,
onde ele fala das transformações sofridas pela mentalidade europeia nos finais do século XVII e início do
século XVIII. Iniciaram-se também leituras de cunho historiográfico como é o caso de A História de Portugal,
de Rui Ramos, Nuno Gonçalo Monteiro e Bernardo Vasconcelos e Sousa, em que os autores narram de modo
claro e objetivo a história do país num período que se estende da Idade Média até o século XXI.

Este artigo corresponde aos primeiros seis meses de investigação e traz as atividades que têm sido levadas a
cabo até então, quais sejam: o levantamento e seleção bibliográfica sobre tema, o qual foi realizado na BNP,
e as leituras teóricas que serão necessárias para o início do trabalho de análise do modo como os contatos,
confrontos e diálogos entre culturas diferentes, bem como as representações da Inglaterra, aparecem nos
discursos políticos, religiosos, historiográficos e literários do período recortado, buscando descrever e avaliar
as implicações políticas, formativas e culturais da circulação, recepção e apropriação da literatura e da cultura
inglesa em Portugal.

REVISÃO DA LITERATURA

Considerando que a presente investigação tem como objetivo primeiro estudar o mito da Inglaterra em Portugal, parece-nos necessário

falar, mesmo que em termos gerais, das mudanças no modo como a palavra mito tem sido concebida ao longo de alguns períodos

históricos. É possível afirmar que a concepção de mito sofreu significativas transformações ao longo da história, chegando este a ser

elevado ao status de objeto de investigação científica nos finais do século XVIII, pois se passou a considerá-lo importante, uma vez que ele

se constitui como um repositório de tradições culturais. Em diversos momentos históricos, é possível delinear diferentes compreensões do

mesmo termo. Nas sociedades arcaicas, por exemplo, o mito era concebido como uma “história verdadeira”, “modelo exemplar”,

“revelação primordial” e “tradição sagrada” diferentemente das lendas, fábulas e contos que eram tidos como histórias falsas. O mito era o

meio pelo qual se preservava e se transmitia modelos e paradigmas para as atividades nas quais o homem se dedicava (Eliade, 1992). Com

os gregos, o termo ganha um novo sentido. Contrariamente à concepção arcaica, os gregos conceberam o mito como uma história não

verídica. Xenófanes (c. 565-470) está entre os primeiros a rejeitar as divindades mitológicas de Homero e Hesíodo. Para ele, o modo como

esses dois poetas representavam os deuses da mitologia, isto é, como sendo semelhantes aos homens, não passava de uma criação humana.

Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses tudo aquilo que era reprovável entre os homens, dizia Xenófanes. O próprio Aristóteles

(384-322) parecia inclinado a concordar com ele quando escreveu

Os poetas representam a opinião dos homens, como as histórias que se contam dos deuses. Essas

narrativas talvez não sejam verdadeiras, nem melhores; talvez as coisas sejam como pareciam a

Xenófanes; no entretanto, assim as dizem os homens" (Poética, 25 p.1460 b 35).

Essa visão do mito como “mentira” contribuiu para o surgimento do que pode ser chamado de crise do mito na Grécia antiga, onde os

poetas passaram a ser considerados grandes mentirosos.

O Iluminismo, por sua vez, reconheceu a importância do mito como uma manifestação cultural de grande relevância para a construção das
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mitologias nacionais, mas continuou a considerá-lo como uma história não verdadeira. O termo só readquire o sentido que tinha nas

sociedades arcaicas, deixando assim de ser entendido como fábula ou ficção, no século XX, através do trabalho de estudiosos de diversas

áreas. Desse modo, a concepção do mito como algo vivo, bem como a apreensão de sua dimensão interpelativa e performativa, que lhe

permite assumir variadas funções e estar sujeito a transformações, seja no imaginário popular, sejam em suas representações poéticas e

narrativas é relativamente recente.

É possível citar ainda estudiosos modernos importantes que teorizaram sobre o conceito de mito. Roland Barthes (1915-1980) é um deles.

Para ele, o mito é uma fala, uma mensagem, um sistema de comunicação, e por isso não pode ser entendido como um objeto, conceito ou

ideia. Por se tratar de uma fala, tudo pode ser transformado em mito, contanto que seja passível de discurso. Ele se define, não pelo objeto

de sua mensagem, mas no modo como profere esse objeto. Outro aspecto importante do mito para Barthes é que, por se tratar de uma

mensagem, ele pode ser representado de outras formas, além da verbal, isto é, por imagens, objetos, tudo que possa ser julgado por um

discurso.

Na compreensão de Walter Burkert, o mito é uma síntese, uma vez que este existe apenas na forma estandardizada. Desse modo, não se

pode conceber um “texto fixo” para ele. O que é fixo é a sua forma, composta por temas ou motivos que formam o seu enredo à

semelhança de outras narrativas orais. Isso faz com que ele possa ser contado e recontado sem que se altere sua estrutura.

Cabe notar ainda o modo como o mito é concebido por Eliade, ao qual já nos referimos ao longo desse escrito. Em seu livro, Aspectos do
Mito (1986), ele afirma que o mito narra uma história sagrada, com seres sobrenaturais e onde os acontecimentos ocorreram num tempo

primordial. A partir do seu relato, os mitos estão sempre relacionados a origens, sejam elas do universo, de alguma instituição, como o

mito fundacional de uma nação, ou de algum comportamento humano.

É desnecessário dizer que este apanhado é bastante simplificado, pois tenta reduzir a poucas palavras definições de difícil apreensão sobre

um objeto de estudo não menos elusivo. No entanto, ele é de fundamental importância para se pensar conceitualmente a Inglaterra como

um mito português.

METODOLOGIA

A atual pesquisa está divida em quatro etapas com a duração de três meses cada. Na primeira etapa, foi feito o levantamento e a seleção

bibliográfica sobre o tema, no qual foram incluídos livros, dissertações, teses, artigos, mapas, revistas, entre outros tipos de materiais. Na

segunda, iniciou-se o trabalho de análise, com base nos estudos teóricos iniciais, do modo como os contatos, confrontos e diálogos entre

culturas diferentes, bem como as representações da Inglaterra, se configuram nos discursos políticos, religiosos, historiográficos e literários

do período recortado, buscando descrever e avaliar as implicações políticas, formativas e culturais da circulação, recepção e apropriação da

literatura e da cultura inglesa em Portugal. Na terceira, que ainda será iniciada, serão identificados e analisados os aspectos

políticos-ideológicos de tais representações. E finalmente na quarta e última etapa serão reunidos os dados obtidos nas etapas precedentes e

redigido um relatório final.

RESULTADOS PARCIAIS

Os resultados parciais referentes aos primeiros seis meses de pesquisa consistem (i) no levantamento e seleção da amostra documental

sobre o tema (ii) e nas leituras de cunho teórico, bem como as de caráter complementar, com base nas quais será feito o trabalho de análise

dos dados coletados.

No que se refere à primeira tarefa, isto é, o levantamento bibliográfico, cumpre dizer que este foi realizado num período de vinte dias, na

Biblioteca Nacional Portugal, pelos dois orientandos participantes desta pesquisa que são João Luís dos Santos Menezes e eu, José

Augusto Batista dos Santos. Nesse levantamento, foram incluídos diferentes tipos de fontes, tais como dissertações, teses, artigos, mapas,

revistas. Além disso, fizemos visitas periódicas ao Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da

Universidade de Lisboa (CLEPUL), onde recebemos orientações sobre como realizar o levantamento na BNP.
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No respeita ao segundo item, segue um apanhado geral sobre as leituras realizadas até o momento, onde focalizaremos os pontos mais

relevantes para o propósito desta pesquisa. Uma das primeiras leituras teóricas que realizamos foi a do livro O Mito do Eterno Retorno:

arquétipos e repetições, de Mircea Eliade. Nesta obra, o autor busca estudar alguns aspectos da ontologia arcaica, mais precisamente, os

conceitos de ser e de realidade nas sociedades pré-modernas. Segundo ele, através do mito, do símbolo e do ritual é possível mapear esses

conceitos e, a partir daí, compreender como o homem dessas sociedades concebia a realidade e sua própria existência. Um dos aspectos

referentes à “realidade” nessas sociedades é de que tudo aquilo que não possuísse um modelo exemplar não era de fato real, ou, para usar

as palavras do autor, era considerado como sendo “destituído de realidade.” Ser real, desse modo, significava ter um modelo, um arquétipo,

ou repetir um. Por essa razão, o homem só passava a ser real a partir do momento em que seus atos imitassem ou repetissem atos

modelares, estabelecidos por um herói, um deus ou um ancestral. A principal contribuição deste livro, no entanto, está na sua exposição de

como o mito era concebido pelo homem pré-moderno. Diferentemente do que se passou a pensar sobre o mito a partir dos gregos, que o

conceberam como uma história mentirosa, nas sociedades arcaicas, ele era considerado como sendo um relato verdadeiro, ocorrido no

princípio, como o mito da criação, por exemplo. Através dos mitos, eram transmitidos modelos que eram incansavelmente repetidos pelo

homem arcaico. Eles também proviam explicações sobre como as coisas passaram a existir, como é o caso do mito da criação já

mencionado. Esta obra foi de significativa importância, não apenas para se conhecer a concepção que se tinha do mito nessas sociedades,

mas também para a compreensão de sua funcionalidade.

Outra leitura de bastante relevância para esta pesquisa foi a do primeiro capítulo do livro O Mito da Inglaterra: anglofilia e anglofobia em

Portugal, de Luiz Eduardo Oliveira, intitulado de A Inglaterra Como Um Mito Português. O capítulo é dividido em três seções, as quais

são O mito como objeto de estudo: origens e fins, A Inglaterra como um mito de origem, fim e renovação de Portugal e Portugal entre a
anglofilia e a anglofobia. Como a epígrafe sugere, a primeira seção trata de como o mito ascendeu ao status de objeto de estudo, indicando

as transformações sofridas na concepção do termo ao longo da história. Abordaram-se também concepções de mito a partir de alguns

autores, como Roland Bathes, Eliade e Walter Burket.

Na segunda seção, depois de afirmar que todos os mitos são sempre "mitos de origem", uma vez que eles relatam como as coisas vieram a

existir, o autor demonstra como o mito da Inglaterra está presente nas origens (ou na época de fundação) do reino português, pois no

momento mais decisivo para o estabelecimento do reino de Portugal, os ingleses prestaram auxílio a Afonso Henriques, futuro rei

português, marcando assim o início das relações político-diplomáticas entre Portugal e Inglaterra. Com efeito, os ingleses foram de

significativa importância na retomada de Lisboa dos mulçumanos e na própria fundação do reino português, e é nesse sentido que se fala

na Inglaterra como mito de origem de Portugal. Ainda sobre esse tópico, mas agora se tratando da Inglaterra como mito de fim e renovação

de Portugal, o autor coloca que a aliança com os ingleses, antes mitificada de modo positivo, passa, depois do Tratado de Methuen (1703),

a ser vista como a causa de todos os males do reino português e a responsável pela sua decadência. O evento mais revoltante para os

portugueses que contribuiu para a mitificação negativa da Inglaterra foi o Ultimato Inglês em 1890, por meio do qual os ingleses exigiram

a desocupação portuguesa de alguns territórios africanos, o que consolidou, diga-se dessa maneira, o sentimento de anglofobia que já se

percebia desde o tratado de 1703. Deve-se dizer ainda que, como o fim sempre significa um recomeço ou renovação, de acordo com o

autor, a Inglaterra como um mito de fim se confunde com o mito de renovação de Portugal, isto é, da sua restauração ou da reconquista da

Idade de Ouro perdida.

Na terceira parte do capítulo, o autor define os objetivos do livro e fala sobre como pretende estudar a anglofilia, caracterizada pelas

representações positivas da Inglaterra, e o sentimento de anglofobia na história de Portugal, num período que vai de 1386, ano em que foi

assinado o Tratado de Windsor, até 1986, ano em que Portugal passa a fazer parte da Comunidade Econômica Europeia. Cumpre notar que

a leitura deste capítulo foi de grande importância para que pudéssemos ter as primeiras noções necessárias para pensarmos o mito da

Inglaterra em Portugal.

Há também uma obra de cunho historiográfico cuja leitura ainda está sendo realizada, pois se trata de uma obra extensa. O livro tem como

título A História de Portugal, de Rui Ramos, Nuno Gonçalo Monteiro e Bernardo Vasconcelos e Sousa. Para colocar em uma palavra, os

autores narram de modo claro e objetivo a história de Portugal desde a Idade Média até o século XXI. Ao final do livro há mapas, lista das

casas dinásticas e de todos os governantes organizados cronologicamente e outras informações relevantes sobre a história do país. Trata-se
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de uma obra de referência fundamental para que se tenha uma visão de conjunto sobre a história de Portugal, assim como dos

acontecimentos mais relevantes dela.

Outra obra, agora de caráter complementar, mas tão relevante quanto às citadas acima foi A Crise da Consciência Europeia (1971), de Paul

Hazard. Este livro é dividido em quatro partes afora a conclusão e se concentra em um período de trinta e cinco anos, isto é, de 1680 a

1715, para falar da crise de consciência sofrida pela Europa que foi resultante de algumas transformações que a precederam. Dentre essas

transformações estão aquelas ocorridas no campo religioso, político, filosófico e científico e que culminaram em uma profunda mudança

na mentalidade europeia. A importância desta obra está na sua capacidade de nos fornecer uma visão panorâmica do que acontecia na

Europa em finais do século XVII e início do XVIII, como as transformações sofridas em nível psicológico, o combate às crenças

tradicionais, o que culminou na negação do milagre e no questionamento da autoridade da Bíblia, os debates religiosos, enfim, um

verdadeiro processo de desconstrução dos velhos valores e conceitos, a que se seguiu uma tentativa de reconstrução, agora através da

reflexão filosófica e do rigor da ciência. O texto de Paul Hazard também trouxe contribuições específicas significativas para os objetivos

desta investigação, pois através dele foi possível observar como os ingleses eram vistos neste período.

Há ainda outras leituras a serem feitas durante o desdobramento da pesquisa que também serão necessárias para se atingir os objetivos

propostos. No entanto, as que aqui foram resumidamente apresentadas foram imprescindíveis para que se pudesse dar início aos trabalhos e

por isso foram incluídas nos resultados parciais juntamente com o levantamento bibliográfico. Nas próximas etapas da pesquisa será

realizado o trabalho de análise dos dados coletados com base nos autores estudados e posteriormente a redação do relatório final para a

divulgação dos resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como uma última palavra, é importante notar aqui que devido ao status ainda inconcluso da investigação em foco, este trabalho

constitui-se como sendo de caráter divulgativo, uma vez que busca apresentar para comunidade acadêmica o que se tem levado a cabo até

o momento nesta pesquisa. Além disso, aqui são apontadas as direções e desdobramentos que a atual pesquisa renderá.

Nota:

1 – Graduando no curso de Letras Inglês na Universidade Federal de Sergipe. Integrante do Núcleo de Estudo de Cultura da UFS (NEC).
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