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ALOCUÇAO INAUGURAL DO COLÓQUIO 
"A RECEPÇAO DA REVOLUÇAO FRANCESA 

E M  PORTUGAL E NO BRASIL" 

"La rCvolution de Fraiice a eu jusqu'à ce. jour, elle aura dans 
I'avenir de si grmdcs consÇqucnccs pour Ia dcsLinéc dcs pcuplcs de 
I'Europe, qu'avcc l'2mc Ia plus iroidc ct Ic cocur 1~ pius endurci, 
on nc saurait dCtoumer son aucntion de cc grand ct tcrriblc spcctacle. 
I1 est naturel qu'on s'c1i"orcc d'cn dCcouvrir lcs causes, avec un zèle 
proportionn6 à son imporiancc. Aussi, son originc csl-cllc I'objct de 
beaucoup d'écrits et lc sujet lc plus ordinaire des conversalions". 
Visão histórica c proiCtica de Jem-Joseph Mounicr quc foi Presidente 
da Assembleia Constituinte c abandonou muito cedo o processo 
rcvolucionáno cm curso, ao apcrccber-se quc a Assembleia estava 
sujeita a insustcn~ávcis prcssócs demagógicas do cxlcrior e quc a 
tirania dos Reis c dos dCspotas corria sCrios iiscos de scr substituída 
pela tiraniti do dcspotismo popular. Já cm 1792, clc publicava as 
suas Recherciies sur les causes qui ont empêcfié les franlais cl'être 
libres, ondc, com moderação c iinparcialidadc, analisava a convulsão 
política, social e religiosa da Rcvoluçáo. Todos os memorialistas 
dcssa época aprcscnlam a Revoluc;áo de França corno um sisino 
violento cujas vibi'aç6cs se propagaram náo s6 à Europa, mas ao 
inundo intciro. A Rcvoluçáo dc França náo Toi urna rcvolla como 
tantas outras da História, mas a lievolução por aiilonoin5sia. 
Eniocada como acontccimcnto dc curra durac;ão, nos seus dcz anos 
de máxima cicivcsc&ilcia, cla conseguiu abalar os princípios do 
absolutisn~o integral, quc parcciam ctcinos, ao postularcni a uni30 
indissolúvel da Monarquia c do Catolicismo, cntcndidos como 
sistcmas dc máxiina pci.icctibilidade social. Eiii dcscspcm de causa, 
cla prctcndcu ai-iancrir as raízcs judaico-crislás da civilizaçáo iran- 
ccsa, entrando nuiii proccsso da laicizaçáo imposla por dccrctos, 
coilvcncida, como Mimbcau, que para rep~iblicanizai se tornava 
iniprescindívcl clescatolicizar. A lgrcja e a República craiii assim 
vítimas do mcsnio cqiiívoco. A toinada da Baslilha, iiictdiora da 
mordaça com que o Absolulisiiio algcinava as clitcs discordantes, 
parccia ter abcrlo uiiia nova cra cultural. A nova Cons~ituiçáo do 
país assente sobrc :i iguiildadc cnirc lodos os liomcns cru Lima aurora 



promissora dum iuturo mais huinanizado. A consagração do princípio 
da soberania popular na nova foima de govcrno republicano foi de 
conscquências políticas proiundas. Os rcvolucionários, ao senlircm 
a progressiva falta de apoio do povo (já saturado de lutas inícinas 
e cxtcinas c vítima dc icrrorcs de sentido contrário), começaram a 
dcvorar-se inutuaincnle e a ditadura pairou sobre a Convenção. A 
burguesia acabou por assumir o podcr, mas pagando muito caro a 
sua avcniura, quc talvcz pudcssc tcr cvitado, cspciando por condições 
sociológicas mais aiiiadurccidas. E quando Bribcuf lcntou lançar as 
buscs duma Socicdadc dos Iguais por um processo violcnto, foi a 
guilliotina que, uina vcz mais, liquidou cssa utopia. A proclaniação 
dc piincípios é scinprc bcm diicrcntc da história da sua aplicação. 
Libcrdadc, Igualdade e Fralcinidadc - lrinómio que polarizou a 
dinâmica da Revolução, quc chocava os ouvidos do Papa, do Clero 
c da Nobrcza, não passava duma mcla longínqua quc a História, com 
as suas sístolcs c diástolcs dc crcscimciilo norinalmcnlc traiiquilo, 
náo poderia impor pcla i o r ~ a  lcgislaliva. Sc C possível dccrctar a 
Libcrdadc dc lodos os cidadãos pcranlc a Lei, náo C viável iinpor 
a irz~lernidade, porquc sc trata duiii conccito carisniáiico quc não cabe 
em dccrelos de Lcgislaiivas. Os Dircitos do Homem c do Cidadão, 
para alCm dc toda a s~ibjcc1ivid;idc quc Ihcs C iiitrínscca e que os 
memorialisias contra-rcvolucionil~s da Cpoca n%o deixaram de 
estigmatizar, considcrando-os 'iiivialidadcs c apoflcgmas' vazios de 
coiiieúdo, reprcsenlaraiii um passo em frcntc na razoabilidade e na 
sociabilidadc cntrc os hoiiicns. Ncm scrá niuilo iinporlanie discutir 
o grau dc originalidadc dcsta Rcvolução Iàce à rcvolta dos Esrados 
Unidos. Os contextos geográficos c scligiosos eram diicrcnies. É 
historicamciite iiicontcslávcl que a Rcvolução dc França dcvc imcnso 
à rcvolta das colónias ing1cs;is dos Esiados Unidos: La Faycttc, 
Bailly, Cuslinc, os ii.inZos Laiiiclh, fizcrain a sua aprcndizagcm 
revolucionária nos Estados Unidos. MAS, como cni ciCncias humanas, 
as mcsmas causas não produzcin ncccssariamcntc os mcsmos cfciios, 
tainbCin dos Eslados Unidos vcio o MarquCs dc Saint-Siinoii, quc 
ioi um dos baluarlcs do 'cÔtC droit' da Asscmb1ci:i c mais tardc 
havcria dc dirigir a partir dc Espanha uin cxCrcilo coiilr3-rcvolucioriáno. 
A Rcvolução dos EsPados Unidos proccssou-se num pliís muito jovcm 
c com uma cnomc vuslidáo gcográlica, scm tcr dc sc conirontar 
coin a Igrcja. Muito pclo conlrário: accitou pliciiicanicnte todas us 



igrcjas e proclamou a libcrdadc dc rcligião c de cullo, scm privilegiar 
ncnhuma em particular. A Rcvoluçáo de França Scz-se contra uma 
Igi-eja - a Católicu -, cluc ainda nas vCspcras da convocatória dos 
Estados Gerais rcclamava o privilCgio da unicidade ou pelo mcnos 
da olicialidade. A dcporiaçáo dos eclcsiiisticos católicos que não 
aceitassem a Constituição Civil do Clcro, obra de janscnistas e 
gdicanos, e as lutas cnlrc .Jureurs e non-jureurs Icvaram os 
patriotas ao descspero. A Rcvoluçáo precisava duma rcligião para 
se impor. O Calvinismo, rcpiimido desde a revogação do edito de 
Nantes c muilo indentilicado com a Rcvoluçáo na sua primeira fase, 
era uma hipótcsc, que não sc vcriíicou. A Convenção Lenlou o 
impossível: aplicar à Igreja Católica os princípios dc laicizaçáo em 
que assentava a nova concepção dc Eslado. O cullo da deusa Razáo 
e do ser Supremo, Icgislados c acolilados pclo podcr civil, com d y n s  
equívocos por panc dc ccrlos cleincntos do Clcro constitucional, 
acabaram por dcstruir o quc ainda rcstava das bases de suslcntaçáo 
dcssa grandc Rcvolução jii cm cstcrlores de iiiostc Iciiia. Por falta 
de disceinimcnlo, os jiicobiilos dc cabcça csqucniada 1130 soubcram 
dislinguir cnlrc mito c história, cnlrc Ici c carisma. Uma rcvoluçáo 
política, por mais atracnlc que scja o scu idcdrio, 1190 podc violar 
mcnlalidadcs. O parricídio regi0 clamava pcla ncccssidade dum novo 
piii que incamassc a ordem possívcl e dcsejiivcl. Napolcão imp6s- 
-sc naluralmcnlc. E a Rcvoluçáo dc França, agora distoreida pcla 
megalomania imperial, tomou-sc expansionisla e beligerante. A 
Rcslauraçáo dos Bourbons, coiii mais dc 20 anos de exíIio, rcvanchista 
c passadista, psolongando o Tcrror rcvolucioi~ário já cxtinlo, roi uin 
acidcnlc hislórico, muito niais do quc uma pcdra tumular sobrc urna 
Rcvoluçáo quc jii dcixara marcas iiidclCvcis ctn França c no mundo. 

Toda a Europa culta quc falava fraiicts rcccbcu a Rcvoluçáo 
com um CrCmito dc espanto. A cmigraçáo massiva dos Nobrcs e do 
Clcro conlribuiu para dar no cslrangciro urna irnaçcm ~i>ocalíplica 
dcssa Revolução, ioiuada na sua coi~o~ação bíblica dc Iim do mundo. 

A Península IbCrica, com Floridablaiica c Pina Mnniquc, ccrrou 
fileiras. Elcs Lciilariim isoI&-Ia coni um cordáo s;iniiirio para ncu- 
tralizar o víius rcvoluciondrio. Carlos IV chcgou a esboçar uni plano 
dc Suga do Rci por Bayoniic, quc a fracassada cvasão dc Varc~mcs 
tornara inútil. O pacto dc fiimíiia obrigava-o a ser solidário com scu 
primo transfor~ilado num "rei dc icalro". Na Espanha tinliam-sc 



refugiado alguns milharcs dc fiiinccscs, Icigos e clcirigos, ioragidos 
do Grande Medo c do Tcrror. As cCdulas reais que regulamentavam 
a cslada c a circulação dos francescs cm Espanha restiingiam 
fortemcntc a libcrdadc dc niovisiicnios dcsses expatriados, que 
inicialnicntc foram cniigrados dc luxo, mas cluc, depois dc Vaimy, 
soireram na cainc e no cspírito as agruras dum cxílio imposto. A 
siiuação do Clcia rcfractirio cra bciii diicreiilc: tinha de cscolher 
entre o exíiio por livre iniciaiiva ou a dcporlação forçada, pois a 
clandcslinidadc podia conduzi--10 à insaciivcl guilhotina. O povo 
ibtrico rccebcu nos primciros icmpos esse Clcro com grande sentido 
de hospiialidade crisiá. Mas o Clcro frances tinha hábitos muito 
divcrsos dos do Clcro cspanhol e porluguEs. O choque dc menta- 
lidadcs e de gostos era iiicvilivcl. Dcpois, apesar dc contra- 
-rcvolucion:irios, os cclcsiiisticos iriinccscs exilados denunciavam a 
sua formação galicana, que colidia com o iiltramontanismo da maior 
paric do Clcro luso c cspanhol. Pcsavam sobrc alguns saccrdotes 
franccscs exilados suspciias dc sercni agcnics disSxçados da Rcvo- 
lução rcgicida. Era com basc ncssas suspeitas c ncsscs medos que 
mcdidas prcvcniivas os iinpcdiam dc dizcr inissn c;ii público c dc 
prcgur, obrigando-os a uma vida cm coinum, a quc n30 cslavam 
habiluados os mcnibros do Clcro sccular. Náo lardou mcsmo quc 
o Clcro cspanhol acusassc cm voz alta o Clcro [rances dc ler 
abandonado cobardcincnlc os scus rcbanhos à iúria dos lobos 
cas:iicciros. Ripostaram os saccrdotes gaulcscs com docunicnlos 
apologciiicos cni quc expunham a legitimidade da sua Suga c sc laziam 
passar por iilártircs da FC. Eiii Porlugal, cnibora nnáo liouvesse 
Icgislação cspccírica sobrc emigrados Sranccscs, Pina Manique mandava 
vigiar as Crontciias tcrrcstrcs c marílimas, para controlar a cntrada 
dc emigrados, sobrcltido dc c1Crigos indocuiiicniados. O Inlcndcnic 
Gcral da Polícia niuliiplicava carias para os Coi-rcgcdorcs, coni 
instmçõcs dc apcrtada vigilância, porquc, mcsnio cntrc os contra- 
-rcvolucioni~~ios, clcirigos c Icigos, havia adcplos do Filosolisnio e 
do Enciclopcdismo, Iciiorcs de Voltairc c dc Roussc:iu. Elcs difundiam 
as Luzcs, nicsiiio quando aiacavuiii a Revolução. A Inquisição csiiiva 
atcnla e actuantc. Os ódios cnlrc coiiira-rc\~olucioniirios e 
rcvolucionbrios, quc paulatiiianic~iic sc ioraiii demarcando do processo 
c livcrain dc sc exilar para cscaprir ao Tcrror, iicenluavam as clivagcns 
cnlre cctiiigrados. Pin:t Maniclue tinha inSoiin;içõcs scguras sobrc 



omcalistas e outros jacobinos rclugiados. D. Vicente de Sousa, 
embaixador poriuguês cm Paris, oficiava para scu govcmo cm 1791 
que Laclos, o famoso autor das Liaisons Dangereuses, devia cstar 
refugiado em Portugal c quc cra partidista do duque de Orlcãcs, 
considerando-o como "um dos rnriiorcs cclerados que existcm no 
mundo". As mercancias vindas dc França cram submetidas a ~igoroso 
controlo. Mas muiia documentação revolucionária franccsa chegava 
por iicochctc cm barcos das AmCricas, ondc as suspciçiies iiiquisitoriais 
cranl menos fortcs, iludindo assim as polícias do pensamento. Por 
seu lado, o Clero português vigiava de pcrlo as aciividadcs dos padres 
franccscs rclractários, conlonnc as ordcns dc Pina Manique. No 
exército luso, vindos dircctamcnte para Portugal ou indirectamente 
através da Inglaicrra, alistaraii1-sc muitos nobrcs lranccses, alguns 
dos quais se havcriam dc cornporiar com pouca honra militar aquando 
da primeira invasão napolcónica. O jansenismo e o galicanismo do 
clcro gaulês emigrado aicssava o Intcndcnic e os scus 'moscas'. Mal 
Pina Maniquc soubc que, no Cais dc BclCm, uns lranccscs 
embarcadiços cantaram o Ça ira, ficou arrepiado. Esiávamos cin 
1792. Da ocossCncia dá clc conia à Rainha, cujo dcsarraiijo psíquico 
se acclcrou com os pesadelos quc a França rcvolucionária Ihc teria 
piavocado. A traduç9o que clc apresenta dcsse hino, inicialmente 
pacifista e só mais iardc acrescido duma apostilha íiirtcmcnic anti- 
-aiistocrática, C um mimo, quc nos apraz rcgisiar: "Viva a Libcrdadc 
c morram os arisiocr6iicos, c sc ponham todos à lanicrna c irb scinprc 
avanic o que se acha principiado - tocando um dclcs uma gaita". 
Em bloco, Portugal e Espaiiha rcagirain mal à Rcvolução. Poder- 
-se-á mcsmo falar duiii ccrto isolacionisrno ibCrico cm relação ao 
dcscnvolvimcnto do proccsso rcvolucionáiio. É cxtrcmamcntc curioso 
o que conta a cstc propósito o Auior anóniiiio duma Révolotion de 
Frnnce, manuscriio dc 536 páginas, até agora inCdito, guardado na 
Bibliotcca Pública Municipal do Porio, quc cstc Colóquio trará à luz 
do dia coino prcciosa açlicga para a hisioriografia da Rcvolução 
Franccsa no scu bicciiicnário. Nu~iia scssno nociurna da Asscmblcia 
Consiiluirllc, comparcccr;im dcputriçõcs dc vários paíscs da E~iropa 
para saudar a nova Consiituição yaulcsa, considerada modclo futuro 
para todos os povos. Fizcram-sc rcprcscniar ing!cscs. alcmãcs, 
holandcscs, suíços, saboiardos, italianos, dina~iiarq~icscs, succos c 
russos. Primaram pcla ausência poriuycscs c cspcinhóis. A dar 



crçdito ao autor dcslc manuscrito, redigido em Espanha por um 
eclesiástico, cnlrc 1793194, csscs dcputados não passavam de sans- 
-culottes disfarçados com a iiidurncntária típica de cada país, para 
darein maior crcdibilidadc hqucle aclo cainavalcsco. E porque sc 
teria111 os criccnadorcs da Asscnlblcia rcvolucionáiia esquccido do 
Iolclore ibçrico? ... 

Ein Portugril, a partir dc 1737, data cni que.sc representou 
a primcira tradução portugucsa de Molikrc, saída da pcna de 
Alexandre de Gusmáo, o gosto pcla França invadiu o nosso país até 
ao cxagcro do scivilismo acrílico. A história conílituosa dos castiços 
c estrangcirados situa-se nesta dialéctica dc preservação e de 
containinação cullural. A língua, a Litcrritura, a cozinha, o vestuário, 
os pcntcados tcstcmunhain urna submissão portuguesa, muitas vczcs 
caricata, aos figurinos gaulcscs, mau grado a política militar c 
económica de cnlcndimcnto com a Inglatcrra c apcsar do 
cxpansionisrno napolcónico quc tomou odiosas as suas invasócs, 
devastadoras dc vidas c dc bcns. A parlir do iiiomcnlo cm que cclodiu 
a Revolução, a distinção cnlrc o espírito francês c o espírito 
revolocionái-io tornou-sc incvitivcl. A admiinçao pclo primeiro 
mantcvc-sc inaltcrávcl. Quarilo ao scgundo, midiiplicaram-se os 
protcslos mais vccmcnlcs, à mislura com alguns aplausos dc simpatia 
pclos novos idcários políticos c rcligiosos. A Coroa tinha as mais 
tensas rclaçócs diplomáticas com a Convcnção. E a Liicratura, esse 
sismógrafo que rcgista os mais in~pcrccptivcis movimcntos da 
consciencia individual c colccliva, alcsra cssa contradição cntre o 
espírito francês e o espírito revolucionário. Bocage, antes da 
reeducação rcligiosa a quc fora subinciido, adcrira por cmpatia à nova 
aurora de cspcranças c disso cra acusado pclos scus inimigos, 
conhcccdorcs do scu soncto contra o "sanhudo c incxorávcl 
Dcspotismo". Mas bcm ccdo arrcpiou caminho chorando clcgiacamcnte 
Maria-Antonic~a: "A briliiantc nação, que blasonava / D'cxcmplo das 
naçõcs, o Trono abate, / E dc um scnado atroz sc toma escrava". 
Filinio Elísio, quc Sugira ao terror c ao intolcr~nlismo da Inquisição 
porlugucsa cxarccrbada com a política dccori@i,te da Viratieira, 
saúda a tomada da R:istillia, Iùsliga os Borizos c os miircs, aplaude 
a noitc dc 4 dc Agosto cm quc, para usar a sua cxprcssáo, aos Nobrcs 
s6 Ilics roi dcixado o privilçgio de ter unhas cumpridas como os 
leõcs, ataca com virulenciii os monarcas cstrangciros que se 





Revolução Francesa continua a scr, duzcnios anos volvidos, um 
espaço idcológico dc conllitos c dc hcniicnêuticds dcscncontradas? 
Tcria sido uma rcvoluçáo cconóniica? Uma revoluçáo rcligiosa? Uma 
revoluçáo com ongcns inielccluais que mcdrarain no campo do 
íilosoíisino racionaiista'! Tcria sido uma rcvoluçáo mcrmcnte poiílica, 
cvilávcl portanto, como prctcndc o novo rci da Iiistonografia da 
Rcvoluçáo Frmccsa, François Furct? Grandes qucstõcs, que não 
podcndo dcixar dc scrvir de pano de fundo a este Colóquio, não 
ocuparáo pi-ciercntcmeiilc os scus dcbatcs. 

Com modtslia c coiii ri;or, procurarcinos determinar as marcas 
proiundas dessa convulsXo política, econóniica, filosófica e religiosa 
na História, na Liicratura c na Cultura luso-brasileiras, associando- 
-nos deste modo, scm prcconccitos ideológicos dc nenhuma esptcie, 
3s comemoraçõcs univcrsais do biccntcnArio da grande fcsta da 
RevoluçSo. E uiria conclusáo se pode tirar 3 partida, anlcs dc iniciados 
os dcbatcs: os Pirintus, ùarrcira gcogriilica quc a polílica Lcntou 
crgucr ainda mais alto, não impcdiram que a gr;uidcza espectacular 
da mcnsagciii da Rcvoluçáo dc França sc cspalhassc, ná0 obstante 
a fúria do aparelho rcprcssivo ibhico. A Polílica csbalc-se; a Cultura 
rcsla. 
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