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nalismo e Regionalismo nas Literaturas Lusófonas, Lisboa, Edições Cosmos, 1997 

 Este volume reúne os trabalhos apresentados ao II Simpósio Luso-a-

fro-brasileiro de Literatura, realizado em Lisboa, entre 4 e 8 de Abril de 1994, por 

iniciativa dos Institutos de Literatura Portuguesa, de Estudos Africanos e de Cultu-

ra Brasileira da Faculdade de Letras local. Como afirma Fernando Cristóvão no 

texto de abertura, o tema que orientou o colóquio é da maior actualidade: «um dos 

mais poderosos vectores culturais do nosso tempo é este do regresso aos valores da 

identidade, depois de tanto se terem acentuado os da alteridade e do internaciona-

lismo» (p. 17). Se é verdade que os 93 textos aqui reunidos não esgotam o tema, é 

igualmente certo que esses dois vectores do nacionalismo e do regionalismo nas 

diversas literaturas do espaço da lusofonia ficam a partir de agora mais iluminados. 

 Ao texto de apresentação seguem-se três conferências, representando cada 

uma delas um lado do triângulo luso-afro-brasileiro. Na primeira, Luís de Sousa 

Rebelo aborda as retóricas do discurso da identidade nacional, detectando «dois 

tipos de discurso que coexistem e alternam no imaginário colectivo sempre que se 

coloca a questão de Portugal e da Portugalidade: o discurso épico e o discurso da 

perdição» (pp. 23-24). Acabando por deter a sua atenção em narrativas recentes, 

designadamente de Alexandre Pinheiro Torres, Lobo Antunes, Manuel Alegre e 

Helder Macedo, conclui que «é este discurso épico, ou, todos aqueles que dele se 

reclamam ou aproximam, o discurso dos descobrimentos e das conquistas, (...) que 

é submetido a um processo de desconstrução, a uma premeditada rotura com todos 

os laços de uma determinada identidade histórica» (p. 32). 

 Na conferência seguinte, Tânia Franco Carvalhal discute «O próprio e o alheio 

no percurso cultural brasileiro». Partindo da consideração do romance Quarup de 

António Callado, publicado em 1967, chama a atenção para o dualismo de concep-
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ções que a tradição literária brasileira revela: de um lado, uma postura nacionalista, 

de outro, um pensamento ocidentalista e universalizante. Conforme demonstra,

uma das melhores ilustrações do confronto entre as duas visões é a polémica que 

Alencar e Joaquim Nabuco travaram em 1875. Um dos aspectos que é possível 

descortinar nesse debate tem a ver com a questão do regional em sua articulação 

com o nacional. De acordo com a leitura da ensaísta, José de Alencar teria intuído 

«que a identidade nacional não existiria na sua totalidade sem a inserção das suas 

partes» (p. 42). Alargando o âmbito da reflexão, Tânia Carvalhal propõe que «a

noção de região, considerada em seu processo de constituição e de acentuação de 

peculiaridades locais, aproxima-se à de nação, pois que adota idênticos procedi-

mentos de construção e de afirmação. O regionalismo aparece na ficção, subli-

nhando as particularidades locais e mostrando as várias maneiras possíveis de ser 

Brasileiro» (p. 42). O passo seguinte seria dado pelo Modernismo e, em particular, 

por Mário de Andrade, que teria buscado a “desgeografização”, «entendida como

um processo pelo qual seria possível descobrir, para além das diferenças regionais, 

uma unidade subjacente relativa a sua identidade» (p. 42). 

Na última conferência, Arnaldo França apresenta uma bem documentada abor-

dagem d’ «A literatura cabo-verdiana no contexto das literaturas africanas de lín-

gua portuguesa».

Seguem-se 90 comunicações, de temática e de orientação muito diversa. O

espaço da literatura portuguesa é o que surge convocado com mais frequência. No 

âmbito do tema do nacionalismo, podemos destacar o trabalho de Maria de Lourdes 

Cidraes, que aborda o mito português do herói fundador, ou as comunicações de 

Maria Teresa Araújo e Helena Carvalhão Buescu, que, de perspectivas diferentes, 

reflectem sobre o nacionalismo de Garrett. Outro autor em foco é Eça de Queirós. 

Henriqueta Maria Gonçalves discute o «Nacionalismo e intencionalidade progra-

mática da Revista de Portugal», procurando mostrar, por intermédio da análise dos 

textos de Eça aí publicados, como este periódico foi «uma tentativa de contribuir
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para a regeneração da nação, para que Portugal pudesse ter uma voz activa e genuí-

na na Europa civilizada» (p. 213). Françoise Massa, por seu turno, num trabalho 

intitulado «Gonçalo Ramires e Jacinto: construtores de um Portugal queirosiano?», 

detecta uma série de paralelismos entre A Ilustre Casa de Ramires e A Cidade e as 

Serras ao nível das estruturas, dos recursos e da técnica, sublinhando que «Afas-

tando-se da actualidade para levar a uma reflexão mais ampla e universal, Eça de

Queirós fez das duas obras, nadas em tempo de crise, romances que, escapando a 

um nacionalismo estreito, venceram o tempo» (p. 302). 

O eixo do regionalismo representa com frequência a oportunidade de convocar 

textos e autores menos consagrados. É o que acontece na comunicação de Fernando 

Cristóvão, dedicada ao tema «Da grandiloquência lusa ao ufanismo brasileiro».

Procurando mostrar que «A atitude ufanista de descrever a terra, sobretudo a do 

mundo brasílico, em termos superlativos (...) vai buscar a sua dinâmica a duas áreas 

culturais que, cruzando-se, possibilitam uma forma original de olhar a realidade: a 

da temática da viagem na sua vertente de viagem de expansão, e a da literatura 

portuguesa renascentista» (p. 165), o autor chama a atenção para três obras pouco 

conhecidas que podem ser consideradas modelos directos dos textos mais significa-

tivos do ufanismo brasileiro. Noutros trabalhos, o tema é aproveitado para o estudo 

de expressões literárias regionais. É o que faz Graça Correia de Castro, que aborda 

um romance madeirense publicado em 1877: A Justiça de Deus, de João Augusto 

d’Ornellas. De certa forma, mas agora em relação aos Açores, é também o caso de 

Hans-Peter Heilmair, autor de «Estratégias de delimitação das áreas nacionalista e 

regionalista: os exemplos de Cabo Verde e dos Açores». Outro espaço regional 

presente é Trás-os-Montes, graças à comunicação de Laura Bulger, centrada sobre 

Bento da Cruz, A. M. Pires Cabral e João de Araújo Correia. 

Ainda no domínio da literatura portuguesa, há uma série de trabalhos sobre 

aspectos específicos de manifestações regionais que ocorrem em autores mais con-

sagrados. Isabel Margato analisa o universo imagístico com que Cesário Verde
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representou a cena urbana de Lisboa, enquanto Serafina Martins se detém sobre o 

tema da cidade e do campo, articulado com a dicotomia futuro / tradição em duas 

obras de Aquilino: A Via Sinuosa (de 1918) e Lápides Partidas (de 1945). Presença 

forte é a de Jorge de Sena, a cuja obra poética, e em particular a uma certa ideia de 

exílio que a atravessa, são dedicadas três comunicações: de Margarida Braga 

Neves, Gilda Santos e Jorge Valentim. Saramago também não é esquecido: Luzia 

Helena Wittman, em «Olhares sobre a natureza: José Saramago e o neo-realismo

português», procura demonstrar como o autor, em Levantado do Chão, «responde,

através do modelo teórico da narrativa, aos objectivos ideológicos do neo-realismo

português, nomeadamente no que diz respeito à descrição da natureza e ao próprio 

conceito de regionalismo, e como (...) problematiza essa questão num nível meta-

diegético» (p. 507). 

A literatura brasileira está também bem representada no volume em apreço.

Um bom número de participantes no Simpósio centra a sua atenção em textos e 

autores representativos do processo de afirmação de uma literatura nacional. A 

Prosopopeia (1601) de Bento Teixeira surge convocada no trabalho de Maria de

Santa Cruz, juntamente com um poemeto épico de temática moçambicana compos-

to pelo P.e João Nogueira em 1635. Melânia Silva de Aguiar estuda a representação 

da paisagem em alguns dos principais poetas do chamado Arcadismo mineiro, sub-

linhando que em autores como Cláudio Manuel da Costa ou Silva Alvarenga a

paisagem, «além de paisagem, é afirmação de identidade cultural» (p. 60). No 

mesmo âmbito cronológico se situa a comunicação de Carlos d’Alge, que aborda 

«A natureza brasileira segundo Fr. José de Santa Rita Durão e Garrett», discutindo 

a leitura que o poeta romântico fez do Caramuru (1781) e as origens do seu india-

nismo. Elemento fundamental desse processo de constituição de uma literatura

nacional é a crítica, objecto do trabalho de Christiane Séris, que dedica particular 

atenção a Sílvio Romero, José Veríssimo, Araripe Júnior e Nestor Vítor.
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O tema do regionalismo na literatura brasileira tem também uma presença

forte no volume. A par de abordagens mais globais, como a de José Aderaldo Cas-

tello, que o encara como uma derivada do nacionalismo romântico, encontramos

visões centradas sobre um espaço específico, como o Rio Grande do Sul, objecto 

das comunicações do Irmão Evo Clemente e de Maria Eunice Moreira. Numa linha

diferente, Horácio Costa procura estabelecer um paralelismo entre as representa-

ções literárias do Sul dos Estados Unidos e o Nordeste do Brasil, sublinhando a 

aproximação entre dois dos seus principais representantes: Faulkner e Lins do 

Rego, ambos marcados pela relativização da perscrutação mitificadora do passado 

regional, afirmando desse modo «a independência da produção literária do Sul 

norte-americano e do Nordeste brasileiro em relação aos ideologemas do ensaio

regionalista que em ambas regiões se escrevia» (p. 153). Outra aproximação inte-

ressante é aquela que Selma Calasans Rodrigues faz entre Mário de Andrade e 

Jorge Luis Borges, a propósito dos temas do nacionalismo, regionalismo e univer-

salismo. Pelas leituras novas neles propostas talvez valha ainda a pena chamar a 

atenção para estudos como o de John Gledson e de Angélica Soares, intitulados 

respectivamente «”O espelho” de Machado de Assis e a identidade brasileira» e 

«Adélia Prado: uma Bagagem erótica carregada de regionalismo».

O triângulo completa-se com a literatura dos países africanos de expressão

portuguesa. Relativamente a Cabo Verde, entre temas mais previsíveis – como a

poética de Claridade, Manuel Lopes ou Corsino Fortes –, talvez mereça destaque

especial a comunicação de Maria Elisa Rodrigues dos Santos, dedicada a «“O

Escravo”, romance do século XIX de José Evaristo de Almeida, e as primeiras

marcas da nacionalidade literária caboverdiana». No âmbito da literatura angolana, 

pode referir-se o estudo de Carlos Pacheco sobre «O nativismo na poesia de José

da Silva Maia Ferreira» e a comunicação de Francisco Soares sobre «Ernesto Lara 

Filho e os “poetas do Sul”». Quanto a Moçambique, citem-se o estudo de Carmen
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Ribeiro Secco sobre Luís Carlos Patraquim e os de Piero Cecucci e Gilberto Matus-

se sobre Ungulani Ba Ka Khosa. 

Para terminar, sublinhe-se ainda a presença de cinco áreas da literatura oral. O 

conto popular é abordado por Isabel Cardigos, que reflecte sobre a dicotomia regio-

nal / universal. Maria Aliete Galhoz propõe uma abordagem comparativa de dois 

“Romances de Reis”, um da tradição oral e outro de um folheto setecentista. Ao 

folheto de cordel se dedica Sônia Maria Van Djck Lima, comparando o popular 

«Romance do Pavão Misterioso» com a narrativa de Hermilo Borba Filho «Auto-

de-fé do Pavão Misterioso». O motivo da carta no cancioneiro popular português é

estudado por Ana Paula Guimarães e Manuela Parreira da Silva, numa comunica-

ção encenada como troca de correspondência entre as suas autoras. Referência ain-

da ao estudo de Rosa Marina de Brito Meyer, consagrado aos «Blocos de Carnaval

no Rio de Janeiro: o perfil do Carioca nas letras dos seus sambas».

Em suma, e como se pode depreender destas breves referências, estamos

perante um volume que, na sua diversidade, responde de forma muito satisfatória

ao desafio da abordagem do tema do nacionalismo e do regionalismo nas literaturas 

lusófonas.

Francisco Topa*

* Publicado em Terceira Margem – Revista do Centro de Estudos Brasileiros (Adolfo Casais 

Monteiro), n.º 1, Porto, Faculdade de Letras, 1998, pp. 67-69. 
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