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Tendo em conta que a Rcvoluç~o Francesa C o tcma dominante 
deste colóquio, que ligação poder5 havcr com um jornal porluguês 
de 1850, e mais concretamente com O Eco (10s Operários ? 

Todos n6s sabemos que qualquer proccsso revolucionário, 
qualquer abalo nas estruturas políiicas, ideológicas e sociais de um 
país tem um longo período de formaçáo infusa, dc incubação e de 
tumultuosa fermentação até à sua gesminaçáo. Por outro lado, a 
qualquer surto deste tipo sucedem-se invariavelmente prolongamen- 
tos e desenvolvimentos que mais ou menos dele dependem ou que 
com ele se relacionam. 

A explosão revolucionária de 1789 não pode, por isso, ser 
compreendida dentro dos limites ou marcos cronológicos rígidos e 
infalíveis especialmente pclas transformaçõcs que arrastou consigo 
quer nos domínios políticos, eticos e sociais, ao tentarem uma 
progressiva libertaçáo humana, quer no campo da criaçáo litcráiia. 

Por esta razão entendcmos que a situação revolucionália de 
1789, com as suas premissas polílicas e idcol6gicas, pclo seu apelo 
h igualdade dos direitos e à liberdade dos cidadãos, desencadeou e 
alimentou toda uma sCrie de convulsões e de transfomações, fez 
surgir rumos e valores novos no domínio do pensamenio, da literatura 
e no campo social, os quais vieram a manifcslar-se, não s6 no 
contexto geográfico francês, como tambCm na maior parte dos países 
c, em particular, em Porlugal. A audiencia da Revolução Francesa 
irradiou e perdurou, como sugestivamcnlc O Eco dos Operários 
rcconhcce, ao qualificá-la, 61 anos mais tarde, como a ((imortal 
revolução de 1789)) (I). 

A Revolução Francesa teve, por conscguinle, os seus conse- 
quentes como tambCm já tinha Lido os scus anlcccdcnles. 

É, assim, nesse terreno da heranya e da sobrevivência dos 
ideais progressistas traçados cm 1789 que ircmos dcier-nos com mais 
atenção. Para isso escolhemos O Eco dos Operários, jornal que no 
primciro número se dcfine como uma publicação socialista e se 
apresenta, no n-7, como o pionciro na divulgação deste sistema 



em Ponugal: 

«As ideias sociais vão tomando dcscnvolvimcnto. 
O Eco dos Operários foi o primciro que, 
comprecndcndo a sua missão, sc arrojou por cnue 
os risos, os sarcasmos, as dúvidas c a dcsespcrança 
neste caminho da salvação nacional)) (l). 

O sonho de transiomlar a socicdade conçedcndo um importante 
papel à classe operária, desesperadamente csmagada pcla febre da 
riqueza, pela posse da propriedade e pelo aparecimento da máquina, 
era a ambição essencial deste periódico cuja existencia, à semelhança 
de tantos outros, não vai alCm de uns escassos 9 meses (Abril 1850 
- Janeiro 1851). 

A esta publicação, que no cabeçaiho do primeiro número se 
define como uma Revista Social e Literária, estão intimamente 
associados os nomes de António Pcdro Lopcs de Mendonça e de 
Sousa Brandão. 

O gosto estetico de Lopes de Mendonça repartiu-se, como se 
sabe, entre o folhetim literário, as aprcciaçõcs crílicas c a via 
romanesca de análise e inquictação sociológica a que não faltava 
a exaltação ultra-romântica. Começou por ser oficial da marinha, 
participou no movinrento Setcmbrista das Juntas e, cm 1851, aderiu 
à Regencração. 

Outro é o perfil do scu colaborador: o eng. Sousa Brandão. 
Formado em Paris na escola dcs Ponts-et-Chaussées, este homem 
tomar-se-á um deicnsor aguerrido das associações operárias. 

Em suma, encontramos nas colunas d'Eco dos Operários, lado 
a lado, numa significativa aliança, o homem de letras movido pcla 
chama protesiatóna e o profissional da tCcnica, voltado para fins mais 
práticos, mas unidos pela mesma inquictação social, pclo mesmo 
desejo de iransionnar sócio- economicamente Portugal e seguindo 
de perto uma pedagogia do .conheci~~icnio úiil, com vista à promoção 
e ao melhoramento da classe trabalhadora. 

E C ncste scntido que dcvcmos intcrprctar a colaboração que 
neste jomal vão prcstar homcns dc condição social iiruito modesta. 

Le-se no n": 



«O nosso jornal honra-sc pcla piimcira vcz coni 
a colaboraçjo dc um opcriirio. Estainos ccrtos quc 
essa honrosa e dcscrdada classc havia dc acudir 
ao nosso brado e cmpcnhar-se pcssoalmente, com 
as suas luzes e os scus esrorços, na grande obra 
da sua emancipaçáo. Espcranlos que cstc cxcmplo 
scja scgnidon (3). 

E, cfectivamentc, assim será. Para alCm dos tipógrafos F. Vicira 
da Silva Júnior c J. António de Amoilni, outros autodidactas adcrem 
a esta iniciativa, nomeadamente Franciso Gomcs de Amorim, o autor 
dc Aleijóes Sociais. 

Todavia, a aposta nestc compromisso dc classes, ncsta 
comunidade scm hierarquias, cxpressamcntc sclada no 11-32, quc 
ostenta no seu cabeçalho a indicação: "E Colaborada por Literatos 
e Oper:írios", como quc sc csvazia dc scntido sc tivcrnios prcscntc 
que O Eco se apaga 6 números dcpois, ou scja no n V 8 .  

No cntanto, não dcvcmos intcrprclar as tcndCnci3s socialistas 
que O Eco valoriza como uma incspcrada irrupçjo dc cntusiiistica 
adesiio a csta doutrina, mas antcs como a conscquCncia lógica de 
um longo c moroso processo, dc uma proittica visáo cujos sintomas 
devcm scr procurados no passado já longínquo da l~cvolução 
Francesa, nas tcscs c doutrinas quc accionou c que viriam a tcr grande 
influxo tanibCm em Portugal. 

Mas, sc o movirilcnto rcvolucionirio dc 1789 lançou as 
scmcntcs dc um novo cspírito ciítico e liberto c lodo um conjunto 
dc reiosmas c dc mudanças, mais pcrto dcstcs honlcns, a Rcvolução 
de IS48 vcio rcavivar o cspírito c as ilus0cs gencrosas dos primciros 
socialistas confronlxios com as rcalidadcs nacionais. Escrcvc Lopcs 
dc Mendonça: 

«Eiilrc o plssado c o futuro, cslá lcvaritada uma 
data, quc cxprinic um novo Iioiizontc para as 
ideias, uni novo campo dc haiJ11a p::ra os Iiomciis: 
a revolução dc 1S48» (4). 

O princípio dc associaç80 dos opcriírios, quc anlcrioiliicntc n90 
tinha sido consignado na C:claração dos Dircitos do I l o n ~ c n ~ ,  passa 
a scr palavra-chavc dcsui nova gcraçáo. No entanto, sc no coi~icslo 



francês os primciros cscriloi-cs da ciuzada «socializantc» aparcccin 
logo após o abalo da Rcvolução dc 89 (Saiilt Simon (1760-1825) 
e Fouricr (1772.1537) - muito embora a sua incidência s6 se faça 
scniir após a Rcvolução Franccsa de 1830 - entre n6s, todavia, o 
caminho foi mais longo c s6 adquircm efectiva audiência por volta 
de 1850 na imprcnsa opcrária e socialista da Cpoca, noiilcadamcntc 
na Esrneralcla (ISSO), na Península (1852), na Tribuna do Ope- 
rário (1854) c, claro cstá, no Eco dos Operários. 

Posteriormcntc, autorcs dc dramas sociais como Mendcs Lcal, 
Erncsto Bicstcr c Silva Albuquerque tivcram lambem um grande 
papel nesla voga dc scnsibilizaçáo para o problcma das classes 
populares. 

Os nossos inlclcctunis dos anos 50 orientavam-sc, assim, para 
a missão social da emancipação dos lrabalhadores, l~uiçaildo movimcn- 
tos associalivisias, iundando jornais "socializantcs", criando c divul- 
gando uma lilcratura de índole ficcionista-doutrinária. 

Muito embora as reicrências dircctas ao pcríodo áurco da 
Rcvolução de 1789 sejam discrctlis n'Eco dos Operários, não deixa, 
no cntanlo, dc scr inicrcssiintc, pclas razõcs já aqui enunciadas, dc 
analisar com alguma atençáo a presença c as imagcns que o jornal 
clabora c divulga da França. 

Numa Cpoca em quc eslc país aparccia já aos olhos dos 
portugueses como centro dc referência obrigatório, quer no plano 
estCtico, qucr no plano ideológico, náo C, pois, dc csLrUnhar que as 
mcdidas i-clòimadoras preconizadas por esta publicaçáo scjam for- 
jadas segundo alguns modclos franceses. 

O cng. Sousa Brandão cvocará prccisaincntc a irnagcm dessa 
França cxcmplar, esvcla irradianie da cultura e da civilização que 
faz girar à sua volla todas as ouiras naçõcs: 

«A França C o ccntro do nmovimcnio: no seu 
rcvoltar, aima rcdcmoinho, c os corpos quc a 
ccrcani, mais ou nicnos, cm contacto coin cla, 
giram pcla mesina força c complctan~ rcvoluçõcs, 
cujas conscquências se rcsscnlcm do estado 
conslilulivo dos mesmos corpos» (9. 

Esta iimcsma idcia-chavc rcilera-sc no úllimo númcro do joinal: 



«Se em outro qualquer país um acontecimento 
polílico põc todos os espíiitos cm sobressalto, os 
da França se distinguem porque eles alalmam a 
Europa e enchem lodos de esperanças ou receios» 
(9. 

Esse mito da França, revestindo os mais variados aspectos, 
parece de tal modo dominante aos lcitores desse tempo que O Eco 
seri acusado de «vestir muito A francesa» (7), rcparo que C 
prontamente rejeitado por Lopes de Mendonça. 

No entanto, é basicamente à França que esta publicação pede 
exemplos, idcias modernas e programas de reiorma o que a leva a 
seleccionar algumas figuras precursoras do socialismo, bem como 
determina os modelos literiirios da cultura francesa, eliminando, 
obviamcnte, aqueles que não se empenham, nas suas obras, a 
transmitir uma nova ordem de organização e de contrato social. A 
quesláo social e mais particularmente os problemas do operariado, 
a crença utópica num socialismo de coniornos humanitários, capaz 
de trazer O milagre da justiça social, eis a missão principal e a posição 
que O Eco defende desde o seu primeiro número. E, no quadro destas 
ambições, é aos homens e pcnsadorcs franceses, mergulhados na 
torrente do século XIX e geniais desbravadores do caminho para o 
socialismo, que os fundadores e colaboradores deste primeiro jornal 
socialista vão buscar os novos credos doutriniirios. 

Fouricr, com os scus esquemas dc organizaçáo e de associação 
em falansttrios, dcsempenha papcl salicnle ncstcs apóstolos das novas 
ideias, muito embora Lopcs de Mendonça esclareça que a sua posição 
náo C sectina: 

«Nós náo somos foueristas na acepção rigorosa 
do lermo. Aprcsentiiinos uin esboço das idcias do 
ctlcbre reformados, o seu n~Clodo dc organizaçáo 
do trabalho, como pura traçar o mapa c nunca 
como scndo o quadro dclinitivo, o idcal realizado 
na socicdadc Cutura» ( 8 ) .  

De facto, os rcdaclorcs e colaboradorcs deste jornal reclamain- 
-sc de várias tcndências. Para alCm de Fouricr, de longc o mais 



evocado, vê-se com grandc simpatia o talcnto de homens como Louis 
Blanc, Proudhon, Pierre Leroux, Viclor ConsidCrant c Emile Girardin. 

Entrctanto, mesmo não sendo as posições «socializantes» desta 
publicação o que mais nos interessa examinar, elas têm, evidente- 
mente, implicações muito profundas ao nívcl da selecção das próprias 
imagens que O Eco destaca dessc país situado para lá dos Pircnéus. 
Nada tendo de pitoresco, elas estão, anics, ein rclação directa coin 
os ideais de progresso e de modemidadc ou, invcrsamcnte, sublinham 
os aspectos passadistas e decadentes da França. Assim, o jomal ora 
põe à consideração do leitor diversas iacctas dcsta nação surpreendida 
no seu labutar incessante e metendo ombros à construção de um 
sistema económico e social mais justo, ora, atribui particular 
relevância a episódios, factos e homens pertencentes a um passado 
reaccionário, conseivador e hostil à inovação e ao progresso. 

Ao evocar a França, sob o rcinado de Luís Filipe, Lopcs de 
Mendonça realça a sua riqucza, produtividade c descnvolvimento, 
faclos estes escandalosamente em contradição com n mB disttibuição 
da riqueza, com o desemprcgo e a miséria gritantes Esta situação 
vai abrir o caminho 2 explosáo dc 1848 ou, conio rcfcre o jornal, 
a que o país «caísse em uma trcmenda revolução» (I0). 

A situação e os fenómenos sociais da França de 1850 tambCm 
são acompanhados com intcrcssc, o que nem scmpre redunda em 
abono da imagem dcste país. Escreve Sousa Brandão: 

«A má vontade do govcmo, e de ccilas classes, 
paralisa cm França, quanto pode, a instituiç,Xo das 
associações obrciras~ ("). 

É, aliás, curioso observar que o ctame crítico a que os 
colaboradores d'O Eco submetem os modclos franceses os conduzir8 
a abrir-se a outros países europcus e, nomeadamcntc, à Alcmanha 
e à Bélgica. Esta última nação é considerada por José António de 
Amorim como possuindo o govcino «mais bem organizado c 
esclarecido de toda a Europa» ("). 

Mas é forçoso constatar que a iradição franccsa tcm ainda um 
peso muito importante sobre cste grupo de jornalistas atraídos pela 
inovação e in~buídos da ideia «socializante». Para os malcs, roman- 
ticamente imputáveis à sociedade, tais como a vadiagem e a 



delinquência, a França era ainda o modclo a scguir: 

aMr. Lucas, um francês, concebeu a idcia de 
empregar na agricultura os rapazes que por 
vadiagem ou quaisquer outros crimcs se tomam 
delinquentes e vão entuihar as prisdes em França» 
(I2). 

Para estes desamparados da sociedade, a reabililiiçáo passa, 
pois, como refcre F. Vieira da Silva, pclii garantia do trabalho e da 
instruçáo. 

A acção pedagógica e instrutiva é, assim, uma ideia cara a 
estes homens e é nessa perspectiva que se devem entender os elogios 
formulados ao Método de Leitura Repentina de A. F. Castilho 
«exposto de lições facílimas e claras» (I3) .  

A França continuava a mostrar-lhes o caminho da regeneração 
do povo pelas luzes, «aonde, de ano para ano, tem sido aumentada 
a verba» (I4). 

No entanto, ao lado dc Herculano c de Castilho, O Eco 
defenderá, acima de tudo, uma instrução primiria alargada às amplas 
camadas populares, em detrimento do especialismo universitário: 

«Não icnho motivos de antipatia ao tcatro ncm à 
Univcrsidadc; mas parece-me deplorável a 
tendência para auxiliar as arlcs de luxo, e os 
estabclccimcntos à instruçáo dos ricos; ao passo 
que se náo cura, pclo menos com o mesmo zelo, 
do ensino e cducaçáo dos pobrcsn (I5). 

Enl brcves nolas, O Eco procurava LambCm dar uma panorâ- 
mica geral sobre o dinamismo tCcnico c cicntíiico da França, 
dirigindo já uina espCcie de propaganda em favor do caminho de 
feiro, cujo primeiro troço só scrA inaugurado no nosso país cm 1856. 

Entretanto, ficl às dircctrizcs do scu cabcçaho, O Eco salienta- 
-se igualmente pclas suas opçõcs cstClicas e literárias, ou náo fosse 
A. P. Lopcs de Mendonça uiil autor em moda. TambCin aqui a escolha 
e os juízos dc valor seráo canalizados para a deicsa e divulgaçáo 
de uma arle francesa de inspiraçáo social, mcsclada de romantismo 



poético e de romantismo doutrinário, ora deixando transparecer 
sentimentos dc revolta, ora mergulhando nurn quietismo religioso e 
vago. 

Mas a prioridade será dada aos chamados escritores «da 
imaginação popular», em cuja experiência romanesca pairavam ainda 
os ideais de 89 e que lutavam, como diz A. P. Lopcs de Mcnodonça, 
«em favor das ideias que h5o-dc transí'ormar o vclho mundo c 
organizar a sociedade futura>> (I6). Era como se a meio do século 
XIX a rcvoluçáo estivesse ainda por iazer. Eugenc Sue, A. Dumas, 
George Sand assumcm o papel de Pachos rcvolucionários ao porem 
em causa a cxploraçáo do homem pclo homcm. Acrcsccnte-se, aliás, 
que foi O Eco dos Operários que ajudou a lançar em Portugal 
George Sand, publicando nas suas páginas a traduçáo do livro Le 
compagnon ciu tour de France (1847). 

Mas a escolha dos modclos franccscs rcsscntc-se fatalmente 
da própria idiossincrasia de Lopcs dc Mcndonça, conquistado tambCm 
aos modelos do romantismo místico c scntimentalisra. Com efeito, 
é curioso observar que de Lamartine se citam obras como Novissima 
Verba (Les Harinonies) ou Jocelgn e não se dá quaiqucr rclevo 
k sua última cncarnaçáo da libcrdadc ou scja, k Histoire de  Ia 
Révolution francaise de 1848, traduzida, entre ii(>s, em 1849-50. 

Mais típico nos parccc scr, coniudo, o caso dc Chateaubriand 
ao qual se consagra um artigo signilicativamcnte intitulado 
~Chatcaubriand Socialisia» (I7). É ccrio que o dcmocrala desponta 
em Essai sur Ia littérature anglaise (1836), a que o jornal faz alusáo, 
mas Chaicaubriand nunca dcixou dc csiar comprometido com o 
antigo regime e Lambem nâo se pcrdcu de amorcs pela Rcvoluçâo. 

Victor Hugo, com a sua faccta humanitária e contesiatária, 
dcicnsor dos miscrávcis e dos marginais, cncontra igualmente eco 
no espílito dcstcs homens. De modo assaz surpreendente, náo C 
Notre-Dame de Paris a obra cvocada mas Claude Gueux (1834), 
apontada como modelo paradigmático da injustiça social: 

«Sc csse livro C vcrdadciro em França, cm Porlugal 
nâo admiic a mais leve discussâo. Privaram-mc dc 
instrucção, de iricios dc traballio, dc princípios de 
moralidade, dc afccios, de Samília, tcnho í'omc c 
roubo, dc quem C a culpa?»(18). 

Como se pode constalar, em 1850, para aliim dos grandes 



modelos franceses conotados com as doutrinas socialistas e herdciros 
legítimos dos nobres ideais da Revolução de 1789, O Eco recupera 
tambem os escrilores e as obras acolhidos com simpatia cin Portugal, 
nos anos 30, e intimamente relacionados com o nosso surto 
romântico, o que prova que a revolta comcçou por nasccr rombtica. 

Todavia, este jornal náo esqucce os grandes divulgadores e 
os filósofos que, de algum modo, coniribuiram para o advento da 
Revolução Francesa ao denunciarem a injustiça e os preconceitos 
sociais. Montesquieu, Voltaire e Rousseau sáo considerados «O 
luseiro do século XVIII» (I9). 

E o entusiasn~o pelo pcnsamcnto político do autor de La 
Nouvelle EIéloise i j r i  dizer a Sousa Brandáo: 

«Pouco impolta que o povo pcnse mal, o que 
importa é que pcnse. Eis o princípio fundamcnlal 
da nossa crença sobrc o progresso; cle foi cscrito 
por Rousscau, se bcm me lembro» (20). 

AndrC ChCnier, o pocta vítima do tcriar jacobino e símbolo 
da liberdade atraiçoada é cxemplamcntc lcmbrado, em parlicular, 
em cpígrafe 'e poesia de F. Gomes de Amorim, signií'icativamente 
intitulada "Liberdade" (21). 

Após este balanço, forçoso se torna coiicluir que se descnha 
no Eco dos Operários uma ccrta fluluaçáo c até uina atitude algo 
contraditória na maneira de encarar a realidade franccsa e que os 
fins de propaganda socialista, que j i  conhecemos, não conseguem 
explicar totalmente. Muito embora a França continue a ser o modelo 
persistente, a imagcm chamcira c rcndosa, cla passa a ser siinul- 
taneamentc louvada e repudiada. 

Julgamos quc cstc í'licto não podc crilcndcr-se como um mcro 
reflexo de opiniõcs e de idcais vindas dc personalidadcs táo diversas, 
como aquclas quc prcstam colliboraçáo ncstc jornal, mas tem 
provavelinentc já algo a vcr com um ccrto clima de abalo a quc 
se submete o mito além PircnCus e quc scrá sobrcLudo veiculado 
mais para o fiin do século. 

Cumpre acentuar, também, quc, quando crguida ao lugar de 
pnmciro plano, pclo scu progrcssismo, a iinagcm da França C prelcxto 
que convida a traçar um quadro-rcquisit6rio sobre a situaçáo que 



se vive em Porlugal. Tratava-se de dcnunciar impicdosamente a 
situação do país, adormccido ainda ao ritmo da vclhn nobreza agrdria, 
fechado sobre si próprio, paralisado pclo imobilismo crn Lodos os 
planos da vida nacional cspcmdo, cm suma, pclo advcnto da sua 
Revolução (22). 

Maria do Nascimento Oliveira Carneiro 
Utliversidade do Porto 
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