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RESUMO A idéia de renovação, presente no discurso da Geração de 70 do 

século XIX, tanto no Brasil, como em Portugal, incluía, para além de seu 

traço mais visível - a renovação literária -, a reforma moral. A despeito da 

fluidez deste conceito, ele traduzia a transformação social que aquele 

conjunto de intelectuais aspirava para seus respectivos países. Neste 

sentido, os padrões do cidadão inglês ou do francês eram tomados como 

modelos para as sociedades portuguesa e brasileira, vistas como 

decadentes, de um lado e atrasadas de outro, embrutecidas ambas pela 

monarquia, pela igreja católica e por uma economia estagnada. No entanto, 

é possível observar nesse discurso, uma tensão entre a busca e a rejeição: 

o modelo tanto poderia significar o patamar que se desejaria atingir no 

concerto das nações, quanto, a perda do caráter nacional.  

o tema preferencial de nossas investigações tem sido o da identidade 

nacional, desde a Dissertação de Mestrado, Sílvio Romero: uma "imagem 

nervosa" do Brasil
1
, quando examinamos a obra desse escritor que 

integrou, nas últimas décadas do século XIX, a chamada Geração 

de 70, aquela que, pelos caminhos da crítica e da história literárias, tra- 
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duziu de maneira mais plena, as preocupações e os dilemas da intelec-

tualidade da época, ocupada em pensar o Brasil.  

Efetivamente, àquela altura, pensar o próprio país, isto é, descrever 

sua paisagem, descobrir e coletar as manifestações culturais de seu povo, 

investigar sua origem, projetar seu futuro, responder, enfim, à pergunta O 

que somos?, constituía-se em ocupação recorrente da consciência letrada 

ocidental. A nação era então (como é ainda) uma invenção recente, 

derivada do estabelecimento dos estados modernos, introduzida no 

vocabulário político pelos filósofos iluministas e cada vez mais presente na 

cena européia - a partir das décadas revolucionárias, de 1789 a 1848 -, 

durante todo o longo século XIX.  

O conceito de nação, anteriormente restrito à idéia de território e a uma 

vaga igualdade étnica, ampliara-se, incorporando novos significados, 

especialmente o político e o cultural. No discurso historiográfico e filosófico 

do período, encontramos a origem da nação identificada com algum (ou 

com alguns) desses princípios causativos: injunções geográficas, direitos 

dinásticos, interesses militares, ou, ainda, a raça, a língua, ou a vontade 

dos homens. Todavia, emerge dessas explicações, um princípio fundador 

que é o da unidade e, com ele, seu cortejo de significações: desde 

homogeneidade, igualdade, identidade até coesão, união. Eles estão 

presentes em Michelet, em Herder, em Taine, em Renan, em Tocqueville, 

isto é, em parte substantiva dos autores que se ocuparam deste tema
2

.  

A nação seria, portanto, para o pensamento vigente, o resultado de um 

lento percurso dos indivíduos em direção à unidade, fosse ela política, 

cultural, étnica, lingüística ou espiritual. Mesmo para aqueles que 

responsabilizavam a geografia ou o clima, isto é, a natureza, pela gênese 

das nações, como Buckle
3
, o princípio agregador acabava por ser a causa 

e a finalidade.  

A razão que construía essas explicações de nação utilizava, na ver-

dade, conceitos freqüentemente emprestados de outros repertórios. Da 

astronomia do início dos tempos modernos à biologia do final do século, 

o discurso da ciência evidenciava a busca de (e a crença em) opera- 

ções de síntese através das quais as explicações sobre os fenômenos 

naturais seriam unificadas. Os conceitos de convergência e de agrega- 

ção, típicos desse discurso, pertencem a uma lógica unitária, paradig- 

mática àquela altura. Transplantada para o campo dos eventos huma- 

  

2 Remeto o leitor aos seguintes textos: Préface de 1869, em Histaire de France, de Jules Michelet; Idéias para a Filosofia 

da História da humanidade, de Johann Gottfried Herder; Les origines de Ia France contemporaine, de Hyppolite 

Taine; Qu'est-ce qu'une nation?, de Ernest Renan e A democracia na América, de Alexis de Tocqueville.  

3 Ver História da civífização na Inglaterra, de Henry Thomas Buckle.  
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nos e sociais, ela vai orientar a formulação do conceito de nação, como 

vemos, por exemplo, em Renan:  

A nação moderna é portanto, um resultado histórico produzido por 

uma série de fatos que convergem para um mesmo ponto. Por vezes, 

a unidade se realizou através de uma dinastia, como é o caso da 

França; outras vezes, isto se deu pela vontade direta das províncias, 

como é o caso da Holanda, da Suíça, da Bélgica; ou ainda por um 

espírito geral, tardiamente vencedor dos caprichos do feudalismo, 

como é o caso da Itália e da Alemanha.
4

  

A idéia de nação, construída, portanto, desta forma, acaba(va) por ter 

uma dupla utilidade: equalizar as diferenças reais ou virtuais, no interior de 

uma coletividade e, simultaneamente, definir e acentuar estas diferenças 

na relação com o que se encontra fora desta coletividade - o outro, o 

estranho, o estrangeiro. O próprio Renan não se mostrava alheio ao 

primeiro aspecto, quando apontava o perigo das investigações históricas, 

porque revelavam as violências acontecidas na formação das nações: a 

unidade é sempre feita brutalmente
5
, dizia ele.  

Assim, durante todo o século XIX, a nação está em cena no ocidente: 

na escrita daqueles que se dedicam a explicá-Ia; no texto ficcional e no 

texto poético; na pintura e na música e, ainda, no próprio teatro dos 

acontecimentos, onde se assiste ao seu florescimento-a primavera dos 

povos. Em A invenção das tradições, E. J. Hobsbawm e 1. Ranger obser-

vam que tanto os países mais jovens, quanto os mais antigos, se esfor-

çavam por acentuar os traços que julgavam ser particulares às suas 

coletividades, atualizando no registro patriótico, práticas tradicionais como 

canções folclóricas, campeonatos ou comemorações 6 . Todas essas ope-

rações realizam, isto é, transformam em verdade, na percepção coletiva, a 

existência de uma continuidade entre a história passada e a vida presente.  

Esse contínuo temporal, ou por outra, a construção da idéia de uma 

infindável série de causa e efeito é assinalada por Benedict Anderson, em 

seu Nação e consciência nacional, como uma mudança fundamental nos 

modos de apreender o mundo. Ela substituiu a concepção cristã medieval 

de uma corrente de eventos cujas conexões não se encontram no tempo 

seqüencial, isto é, na relação causa-efeito, mas, na vinculação desses 

eventos a um plano traçado pela Divina Providência. E esta mu- 

dança, mais do qualquer outra coisa, tornou possível pensar a nação. 

 

4 RENAN, E. (s./d.), pp. 277-305. 5 

Ibidem, pp. 277-305.  

6 HOBSBAWM, E. J. e RANGER, T. (1984), p. 14.  
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Por outro lado, e continuamos com Anderson, a nova percepção que 

instaurou a sucessão no tempo - e a separação radical entre passado e 

presente - também introduziu e, já agora, fundamentalmente, através do 

jornal e do romance inventados no século XVIII, a noção de simultanei-

dade, o enquanto isso. Explicando melhor: em toda a Europa, a partir do 

século XVIII, cada leitor de jornal torna-se consciente de que para além 

desse ato, que, em si, é puramente individual, existem milhares (ou mi-

lhões) de pessoas que estão, ao mesmo tempo, fazendo o mesmo. Isto 

resulta numa identificação desse leitor com uma comunidade anônima que 

ele imagina existir e da qual, imagina fazer parte. O ato de ler o jornal 

portanto, identifica, unifica e favorece a construção da noção de 

simultaneidade. Esta noção encontra um outro lugar favorável à sua ela-

boração no romance, quando personagens são postos em sincronia. A 

narrativa ficcional moderna, portanto, encaminha o leitor à percepção de 

um tempo simultâneo, vivido de formas diversas no interior de uma mesma 

sociedade. Assim, a lenta construção dessas percepções de tempo - a 

coincidência e o contínuo - tornou possível pensar a nação como uma 

comunidade compacta que se move firmemente através da história
7
.  

Entretanto, avancemos novamente ao século XIX. E examinemos, 

agora, na cena literária de dois países, o desenvolvimento dessas ques-

tões. Assinale-se que, num deles, a nação é imaginada por seus intelec-

tuais, como uma entidade jovem, posto que nascida no próprio século em 

que viviam, mais exatamente, em 1822. No outro, pensar a nação 

significava, antes de tudo, para o bem ou para o mal, remontá-Ia ao século 

XIV, mais precisamente a um determinado acontecimento - Aljubarrota, 

1385 - ou, ainda mais remotamente, ao ano de 1139, à Batalha de 

Ourique, com Dom Afonso Henriques derrotando os mouros.  

Ora, estamos falando do Brasil e de Portugal. Iniciemos, então, pela 

nação mais jovem. A construção de um contínuo unificador de sentimentos 

e de atitudes em relação ao país, isto é, a construção da idéia de uma 

nação brasileira, passava, em primeiro lugar, pela busca da origem do ser 

brasileiro. Assim é que, no início do século, já podemos observar os 

escritores e os poetas românticos a transfigurar a nacionalidade na 

representação do índio. Tentar compreender e defender o que somos 

encaminhara-os à invenção de uma origem que chancelava a autentici-

dade de nossa cultura. Seríamos mais brasileiros se nos convencêssemos 

que os primeiros brasileiros eram aqueles que os portugueses aqui 

encontraram, quando do achamento da terra. A dialética interior/exteri- 

or, recorrente em nossas letras (mas, também, em nossa política e em 

 

7 Ver Concepções do tempo em ANDERSON. B. (1989), pp. 31- 45.  
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nossos modos de ver o mundo e a nós mesmos, nele), teve, àquela altura, 

seu momento inaugural. O índio de Gonçalves Dias e de José de Alencar 

atribuía valor positivo ao primeiro termo da antinomia: era a origem 

primeira de nossa identidade.  

O percurso da consciência letrada de então, passava, e não podia 

deixar de fazê-Io, pela avaliação de nossas relações de parentesco com o 

velho Portugal que nos colonizara. Um pouco mais tarde, especialmente a 

partir dos anos 60/70, a construção/decifração do Brasil encaminhava, 

freqüentemente, nossos intelectuais a postular o rompimento com a clave 

portuguesa, já que se tratava, ainda, de definir a essência da brasilidade. 

José Veríssimo, escrevendo em 1878, apontava a mestiçagem como a 

característica peculiar e inconfundível da nacionalidade brasileira. A 

mestiçagem, segundo ele, teria nos livrado de ser uma simples colônia 

européia, emancipada, apenas, politicamente, para formarmos com os 

elementos de lá recebidos e de cá aceitos, um povo que não é nem 

português, nem brasílio-guarani, nem tampouco africano
8
 .  

A identidade nacional aí se definia pelo padrão étnico. Machado de 

Assis, já em outro registro, percebia uma constante na literatura de então - 

certo instinto de nacionalidade. Ao interrogar a vida brasileira e a natureza 

americana, dizia ele em 1873, prosadores e poetas encontrarão a 

inspiração que resultará vantajosamente para o pensamento nacional 

porque dar-Ihe-á uma fisionomia própria. Tratava-se, portanto, de uma 

outra independência, sem Sete de Setembro nem campo de Ipiranga, mas 

tão importante quanto aquela
9
. A alusão à vitória contra a dominação 

política portuguesa recebe, agora, um outro sentido, o de libertação 

literária, isto é, de encontro dos próprios padrões, de definição e de 

afirmação de cânones brasileiros para o fazer literário.  

No Portugal do século XIX, pensar a nação significava também en-

contrar a sua essência. E o romantismo, lá nasceria com esse propósito. 

Vivia-se, desde a inauguração do século, uma longa conjuntura de ocu-

pações estrangeiras, crises financeiras crônicas, pronunciamentos militares 

intermitentes, guerra civil, instabilidade política até que, finalmente, em 

1851, a paz da Regeneração. Para os românticos, pensar Portugal, 

escrever Portugal, naqueles tempos aflitivos era lutar para inscrevê-lo nos 

marcos da civilização, palavra-chave criada pelo Iluminismo, finalidade 

última do reino da liberdade - a liberdade do indivíduo, do trabalho, da 

terra, da circulação dos seus produtos. O enfrentamento, pois, era contra o 

despotismo absolutista e contra a permanência das estruturas do antigo 

regime, especialmente os direitos feudais e os privilégios do clero. 

Pensar esta nação fraca, dilacerada e desprezada, esta pátria 

 

8 VERíSSIMO, J. (1970), pp. 27-8.  

9 ASSIS, Machado de. (1986), v. 111, p. 801.  
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de escravos e de miséria
10

 era, então, narrar sua boa origem, era repre-

sentá-Ia, por mais ameaçador que fosse o presente, como portadora de 

uma essência que remontava ao tempo em que as gentes lusitanas en-

frentavam em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força 

humana
11

. É a evocação do narrador dessas façanhas que inaugura o 

romantismo em Portugal. É Almeida Garrett, escrevendo Camões, no exílio, 

em França, em 1824, enquanto os liberais eram perseguidos e torturados e 

o direito divino, a velha nobreza e o Igreja reacionária governavam a nação, 

sob o nome de O. Miguel.  

Anos mais tarde, com a derrota do absolutismo e a instalação do 

governo constitucional, afirma-se o compromisso romântico com o libe-

ralismo e o nacionalismo. A melhor tradução desse movimento que conjuga 

o mundo das letras com a responsabilidade de Uma ação social 

construtiva, chama-se, ainda, Almeida Garrett e, já agora, também, Ale-

xandre Herculano. Garrett é convidado pelo governo setembrista (que 

restaura a monarquia constitucional, em 1836) para fundar e organizar um 

teatro nacional em Lisboa, que deveria contribuir para a civilização e o 

aperfeiçoamento moral da Nação
12

. Mais adiante, após o advento da 

Regeneração (em 1851), Herculano recebe a incumbência da Academia de 

Ciências de Lisboa, de inventariar os arquivos do país, resultando desse 

trabalho, os Portugaliae monumenta historica. Creio serem suficientes 

estes exemplos para demonstrar a inserção institucional destes dois 

românticos maiores nesta operação romântica de resgate/reconstrução de 

uma identidade nacional. Por outro lado, a representação desta identidade 

na escrita do romance e do drama históricos - gêneros, por excelência de 

Herculano e de Garrett -, obedecia a certas coordenadas que chamaríamos 

de sócio-históricas. Tradição e povo eram elas. A tradição do cristianismo 

medieval e da conquista da terra ao mouro e ao espanhol; a tradição 

consubstanciada nos monumentos tão louvados por Herculano, para quem 

o Mosteiro da Batalha era o hino dos valentes de Aljubarrota escrito sobre o 

mármore
13

. A outra coordenada era o povo, suas festas rurais, seus usos, 

as descrições do país, as coisas da nossa terra, como indicava Garrett
14

. 

Tradição e povo estabeleciam, pois, o contínuo e a unidade desta entidade 

- a nação portuguesa inventada pela narrativa romântica.  

Entretanto, na segunda metade do século XIX, mais especialmente, a 

partir da década de 70, tanto o Brasil, quanto Portugal começaram a 

experimentar os efeitos de um lento processo de modernização iniciado 

  

10 GARRET, Almeida Apud FRANÇA, José-Augusto (1993). p. 41. 
11 CAMÕES, Luis de. Canto Primeiro de Os Lusíadas (1972), p. 49.  

12 Decreto de 28 de setembro de 1836. Apud FRANÇA. J.-A., op. eit, p. 70. 

13 ApudFRANÇA, J.-A., op. eit, p. 101.  

14 Id .. ibid, p.53.  

90  



 

por volta dos anos cinqüenta. Observemos, agora, como as questões da 

nacionalidade foram postas nessa nova paisagem.  

Joel Serrão, em seus Temas oitocentistas, assinala que o último 

quartel do século XIX foi, em Portugal, a época por excelência da 

transformação técnica maquinista. O esforço português para renovar e 

atualizar a estrutura arcaica de produção, embora mais vagaroso do que o 

dos países europeus, além de criar as condições para a criação de um 

mercado interno de âmbito, já agora, nacional, repercutiu, sem dúvida, 

afirma ele, na vida das cidades: as estradas e, principalmente, os comboios 

passaram a ligar entre si centros populacionais até então quase autôno-

mos, facilitando a comunicação com o estrangeiro, de onde vinham as 

idéias novas -do liberalismo ao socialismo de Proudhon, Marx e Bakunin; 

do positivismo ao hegelianismo e à filosofia de Hartmann; de Vico e 

Michelet a Taine, a Flaubert e a Zola
15

. Neste quadro, Serrão introduz as 

primeiras manifestações da Geração de 70:  

Em Lisboa, em O Cenáculo e, pouco depois, nas Conferências do 

Casino (1871), jovens como Antero de Quental, Eça de Queirós, 

Adolfo Coelho, José Fontana e alguns outros procuravam corporizar, 

nas esferas da cultura e da ação política, a "alma nova" (da qual os 

poetas se faziam arautos), que eles pretendiam insuflar no velho 

corpo do País, rotineiro e apático, sacudindo-o, despertando-o para 

inadiáveis tarefas de modernização.
16

  

As Conferências Democráticas realizadas, entre maio e junho de 1871, 

no Casino Lisbonense foram precedidas, para efeitos de divulgação junto 

ao público, de um Programa. Pode-se atribuir ao texto desse Programa - 

assinado por dez intelectuais, entre os quais destacamos Antero de 

Ouental, Eça de Queirós, Jaime Batalha Reis, J. P. Oliveira Martins e 

Teófilo Braga
17

 - o caráter mais amplo de Manifesto da Geração de 70 

portuguesa, porquanto nele, encontramos a diretriz que norteava suas 

idéias e suas ações - a regeneração do país. Inspirados pelo impacto dos 

últimos acontecimentos em Paris - a Comuna instaurada em março 

daquele ano e que viria a ser esmagada alguns dias depois do início das 

Conferências -, os autores do Programa/Manifesto expõem claramente 

seus objetivos:  

Abrir uma tribuna, aonde tenham voz as idéias e os trabalhos que 

caracterizam este momento do século, preocupando-nos sobretu- 

  

15 SERRÃO, J. (1978). vii, pp. 62-3. 

16 Ibidem, p. 63.  

17 De acordo com António José Saraiva, em A tertúlia ocidental, quem assinou por Teófilo Braga, foi Antero de Quental.  
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do com a transformação social, moral e política dos povos;  
Ligar Portugal com o movimento moderno, fazendo assim nutrir-se 
dos elementos vitais de que vive a humanidade civilizada (...); Agitar 
na opinião pública as grandes questões da filosofia e da ciência 
moderna;  
Estudar as condições da transformação política, econômica, e re-
ligiosa da sociedade portuguesa;  
Tal é o fim das conferências democráticas.

18
  

A década, efetivamente começava com novidades políticas no velho 

Portugal. Oliveira Martins e José Fontana, gerente da Livraria Bertrand, 

lançavam, em 1870, o jornal bimensal República _ Jornal da Democracia 

Portuguesa (que publicou, no entanto, apenas seis números, 

correspondentes aos meses de maio, junho e julho daquele ano). No 

mesmo ano das Conferências do Casino, 1871, fundava-se em Lisboa o 

primeiro núcleo da Associação Internacional dos Trabalhadores, ou I ln-

ternacional, com a participação do mesmo Antero. Este foi também o ano 

em que As farpas, de Ramalho Ortigão e Eça de Queirós, iniciaram seu 

programa de crítica geral à sociedade portuguesa.  

Embora assumindo outras configurações, a sociedade brasileira tam-

bém mudara, àquela altura. A extinção do tráfico de escravos, a deca-

dência da economia açucareira e o deslocamento do eixo de prestígio e 

decisão para o Sul com a dinamização da economia cafeicultora, havia 

resultado numa crescente diferenciação na composição social e, por 

conseqüência, em novos interesses que se apresentaram no cenário 

político. Para Alfredo Bosi, em História concisa da literatura brasileira, este 

Brasil em crise propiciou a fermentação de idéias liberais, abolicionistas e 

republicanas, tornando a intelectual idade brasileira, no período que vai de 

1870 a 1890, cada vez mais permeável ao pensamento europeu - Comte, 

Taine, Spencer, Darwin e Haeckel, principalmente
19

. Diversas 

interpretações acerca do movimento intelectual das últimas décadas do 

século XIX destacam, nos anos setenta, os primeiros sinais de uma 

renovação da inteligência nacional. Cruz Costa é categórico, neste sentido:  

Em 1870, novos matizes de idéias começam a se fazer sentir na vida 

intelectual brasileira. O positivismo, o naturalismo, o evolucionismo, 

enfim, todas as modalidades do pensamento europeu do século XIX - 

vão se exprimir agora no pensamento nacional e determinar um 

notável progresso do espírito crítico.
20

  

18 Apud MEDINA, J. (1984), p. 70 

19 Op. cito p. 181  

20 COSTA, J. C. (1967), p. 115  
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Toda uma geração, inspirada nessas novas idéias, começava a es-

crever por volta de 1875-80. Os mentores e fundadores de Academias e 

Centros Literários no Norte e no Nordeste, como Tobias Barreto, Capis-

trano de Abreu, Sílvio Romero, Araripe Júnior e José Veríssimo; os juristas 

Clóvis Bevilacqua, Lafayette Rodrigues Pereira e Pedro Lessa; os 

apóstolos do positivismo Miguel Lemos e Teixeira Mendes. E mais, Joa-

quim Nabuco, Ruy Barbosa, Manuel Bomfim, Machado de Assis, Aluísio 

Azevedo, Inglês de Souza, Adolfo Caminha, Euclides da Cunha... Com um 

discurso predominantemente materialista, essa geração divulgava as novas 

doutrinas filosóficas, os novos modelos literários e as novas propostas 

políticas - liberais, abolicionistas e republicanas.  

Assim, o tempo que se inicia nos anos setenta do século XIX, tanto no 

Brasil, quanto em Portugal é de agitação na política e nas letras. Nos dois 

países a cena cultural é ocupada por um conjunto heterogêneo de 

intelectuais - vários transitando entre a política e a literatura - ao qual se 

denominou (com maior ou menor convicção) de Geração de 70. Seu fazer 

literário manifestou-se em termos de crítica e de proposição de um 

programa, no caso português, de maneira mais explícita; no caso brasileiro, 

um pouco mais difusa. Tanto a crítica quanto o programa, tomaram como 

referências básicas, o campo político, o campo intelectual - no tocante à 
produção e à disseminação do conhecimento - e o campo estético, 

preferencialmente no que se refere à escrita do romance e da poesia. Ou 

seja, o eixo em torno do qual gravitavam os ataques e as propostas de 

escritores brasileiros e portugueses comprometidos com a renovação de 

suas respectivas sociedades, integrava três vertentes: a percepção da 

inadequação do sistema monárquico; o descrédito em relação aos modelos 

arcaicos de pensamento e de ensino e a rejeição à produção e ao 

consumo de uma literatura ultrapassada.  

O propósito, portanto, desta geração de intelectuais era libertar seus 

respectivos países da decadência ou do atraso político e intelectual. 

Todavia, tomamos esta produção discursiva como uma fonte privilegiada 

para o exame das representações que a consciência letrada de então, 

criou para definir o ser português e o ser brasileiro. Nesses textos 

encontramos recorrentemente a representação de uma sociedade, cujos 

traços predominantes são os da ignorância, do preconceito, da submissão 

ao poder político e/ou religioso, do conformismo, da apatia. E estas 

imagens não se circunscreviam ao mundo da escrita. Não é por acaso que 

as caricaturas do cidadão nos. dois países sejam tão parecidas. 

Hobsbawm e Ranger observam em A invenção das tradições, que a nação 

pode ser personificada através de uma imagem oficial assim como a 

Marianne francesa, ou através de estereótipos de cartoon, como o John 

Buli inglês ou o Tio Sam americano
21

 - figuras que evocam alti- 

vez, determinação, triunfo. Ora, Rafael Bordalo Pinheiro - artista que 
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fixou com seu traço os personagens mais representativos da Geração de 

70 portuguesa - criaria, em junho de 1875, no jornal republicano A Lanterna 

Mágica, aquela que iria transformar-se na mais popular e mais duradoura 

das representações da auto-imagem nacional: O Zé Povinho. Nesta 

passagem de José-Augusto França, em O romantismo em Portugal, 

podemos apreciar os elementos que Bordalo sublinhou na caracterização 

de seu Zé Povinho:  

É o povo vítima, iletrado, ignorante, indiferente, que faz rir com o seu 

ar rústico, que obedece e paga ...
22

  

Há uma enorme semelhança entre este Zé Povinho e o Zé-Povo de J. 

Carlos que substituiria, na charge política da virada do século, o índio-

nação, criado por Ângelo Agostini, na Revista Ilustrada. O Zé-Povo, ou 

ainda, o Jeca, apresentam-se, ora surpresos, ora resignados, sempre 

passivos, sempre a presenciar ou a comentar a ação que se desenvolve no 

primeiro plano, que os afeta, mas em relação à qual, nada podem ou 'nada 

querem fazer
23

.  

Esta era a auto-imagem que urgia redesenhar, reformar, regenerar.  

Este objetivo implicava numa tomada de atitude, isto é, no engajamen- 

to numa prática crítica e pedagógica que, na maioria das vezes, assumiu .... 

contornos político-partidários. Esta militância resultaria - assim sonhava  

e queria, a Geração de 70 - numa nova orientação que encaminhasse o 

país no sentido do progresso, palavra-chave do século, palavra-irmã da 

outra que nascera com o Iluminismo - civilização. Para os intelectuais da 

Geração de 70, tanto em Portugal, como no Brasil, a reforma dos 

esquemas mentais da vida nacional passava, em primeiro lugar, pela 

realização de um amplo processo de educação e de acesso à informação. 

Somente assim seria possível transformar a massa submissa ao poder 

político e ao poder religioso em um conjunto de cidadãos que atuasse no 

sentido de transformar a sociedade preparando-a para acompanhar a 

marcha do progresso e, assim, alcançar um lugar no mundo civilizado. 

Neste sentido, eram bem herdeiros do ideário iluminista, sucessores da voz 

libertária dos primeiros românticos.  

No entanto é preciso assinalar que a idéia de cidadania para a dupla 

Geração de 70, não é isenta de nuances e mesmo de profundas 

diferenças. O cidadão de Miguel Lemos não é o mesmo de Ruy Barbosa. 

Já Antero de Quental definia o cidadão nos marcos dos princípios 

socialistas, enquanto Oliveira Martins, também socialista, imaginava, no 

  

21 HOBSBAWM, E J. e RANGER, T , ap. cit" p, 15. 

22 FRANÇA, J,-A, ap. cit, p. 472,  

23 Ver a este respeito a excelente História da caricatura no Brasil. de Herman Lima,  
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entanto, uma república, com os cidadãos organizados por categorias 

profissionais, numa federação de corporações, sob um Estado forte e 

provedor. E se tomarmos apenas um autor, por exemplo, Eça de Queirós, 

iremos verificar uma sensível substituição de modelos. Em Os Maias 

(publicado em 1888), o personagem a quem Eça concede as melhores 

qualidades de caráter é o avô, Afonso da Maia, que faz educar o neto, 

Carlos da Maia, por um preceptor inglês. Todo o terceiro capítulo do 

romance é uma comparação entre os métodos pedagógicos de Portugal e 

da Inglaterra, com grande desvantagem para o primeiro. Isto fica bem claro, 

quando Afonso comenta com o administrador Vilaça, os comportamentos 

de Eusebiosinho, primo de Carlos:  

Tinha três ou quatro meses mais que Carlos, mas estava enfezado, 

estiolado, por uma educação à portuguesa (...): nunca o lavavam 

para não o constiparem, andava couraçado de rolos de flanelas! 

Passava os dias nas saias da titi a decorar versos, páginas inteiras 

do Catecismo da perseverança. Ele [Afonso] por curiosidade um dia 

abrira este livreco e vira lá "que o Sol é que anda em volta da Terra 

(como antes de Galileu), e que Nosso Senhor todas as manhãs dá as 

ordens ao Sol, para onde há de ir e onde há de parar, etc., etc." E 

assim lhe estavam arranjando uma almazinha de bacharel".
24

  

Mas, se observarmos A cidade e as serras (cuja 1ª. edição é de 

    1901), veremos que a opção de Jacinto pela vida rústica em sua quinta de 

Thormes, no Baixo Douro, revela uma desilusão do escritor em relação às 

formas de vida citadinas, às benesses e aos luxos de uma civilização cujo 

emblema é o palacete de Jacinto em Paris, onde este supremo homem do 

século XIX, vagava no meio de todos os aparelhos reforçadores dos seus 

órgãos, e de todos os fios que disciplinavam ao seu serviço as forças 

universais, e dos seus trinta mil volumes repletos do saber dos séculos
25

 , 

esmagado por um formidável tédio.  

O fato é que a produção discursiva da Geração de 70 acaba por 

revelar um impasse. Os modelos de cidadania localizam-se no exterior, na 

Inglaterra ou na França, principalmente. Como, pois, conciliar a invenção 

do nacional brasileiro ou a reinvenção do nacional português operações 

que, como vimos, desenvolvem a noção romântica da essência de um 

povo - com a incorporação do Outro?  

Estamos, assim, examinando os textos da dupla Geração de 70, como 

um lugar de tensões e de impasses, como um lugar de exposição e de 

discussão de identidades, observando como seus produtores absorve- 

  

24 QUEIRÓS. Eça de. (1970), p.62-3, v. 11. 
25 Id., ibid., p. 767  
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ram e reelaboraram o imaginário de suas respectivas sociedades. Como 

uma das representações do mundo, a auto-imagem nacional pode ser 

entendida como uma das formas através das quais o indivíduo confere 

sentido ao que vive, tornando perceptível, por outro lado, o que lhe é 

estranho, isto é, o outro, em suas múltiplas configurações. Ora, analisar a 

representação da nação na escrita dos portugueses e brasileiros da 

Geração de 70 é, também, procurar compreender as recorrentes crises de 

identidade a que estamos sujeitos, isto é, nossa histórica dificuldade em 

exercer a cidadania, de existir com plenitude política. Não creio que o 

trecho de Guerra Junqueiro, escrito em plena crise de 1890, com o qual 

concluo este artigo, esteja muito distante do nosso espaço e do nosso 

tempo.  

Falecimento e falência. Ruínas. Montões de vergonhas, trapos de 

leis, cisco de gente, lama de impudor, carcassas de bancos, famintos 

emigrando, porcos digerindo, ladroagem, latrinagem, um salve-se 

quem puder de egoísmos e de barrigas ... 
26

  

BIBLIOGRAFIA  

ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira.  

São Paulo: Ática, 1989 (Série Temas, 9).  

ASSIS, Machado de. Obra completa. Rio de Janeiro Ed. Nova Aguilar, 1986. v. 111. CAMÕES, 

Luís de. Os Lusíadas. Brasília: MEC,1972.  

COSTA, João Cruz. Contribuição à história das idéias no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro:  

 Civilização Brasileira, 1967 (Retratos do Brasil, 56).  #  

FRANÇA, José-Augusto. O romantismo em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1993. 
HOBSBAWM, Eric J. e RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1984.  

GUERRA JUNOUEIRO, Abílio Manuel. Pátria. 2.ed. Porto: Liv. Chardron de Lello & Irmão 

Ed,1896.  

LIMA, Herman. História da caricatura no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1963. 4 vol. 
MEDINA, João. As Conferências do Casino e o socialismo em Portugal. Lisboa: Publicações 
Dom Ouixote, 1984.  

MOTA, Maria Aparecida Rezende. Sílvio Romero: uma imagem nervosa do Brasil. Dissertação 

de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 1992.  

OUEIRÓS, Eça de. Obra completa. Rio de Janeiro: Cia. José Aguilar Ed., 1970, 2 v. (Biblioteca 

Luso-brasileira).  

RENAN, Ernest. Qu'est-ce qu'une nation ? (Conférence faife en Sorbone, le 11 mars 1882). 

Oiscours et conférences. Paris: Calman-Lévy Éditeurs, s.d.  

SARAIVA, Antônio José. A tertúlia ocidental. Estudos sobre Antero de Ouental, Oliveira Martins, 

Eça de Oueirós e outros. 2.ed. Lisboa, Gradiva, 1995.  

SERRÃO, Joel. Temas oitocentistas. Lisboa: Livros Horizonte, 1978. v.ll.  

VERíSSIMO, José. Estudos amazônicos. Belém: Universidade Federal do Pará, 1970 (Coleção 

Amazônica, Série José Veríssimo).  

26 GUERRA JUNOUEIRO, Abllio Manuel. (1896), p. 198.  

96  




