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RESUMO 

 

Esta tese pretende mostrar o fato de Almeida Garrett representar uma figura 

contributiva de um produtor cultural do Romantismo português, com o propósito de 

estabelecer uma fonte cultural para a história da arte, em especial no campo da 

literatura e da dramaturgia. A tese verifica a produção de Almeida Garrett não 

apenas sob o enfoque da escrita e da sua participação no campo da literatura 

restrito a uma época, mas também na sua produção cultural extensiva, de 

significação notável além de seus textos e dramatizações, apresentando uma 

pesquisa que tem por foco a intenção de reunir parte da produção de Almeida 

Garrett para análises relacionadas à contribuição cultural. As obras evoluíram para 

um resultado que determinou literalmente a abertura de espaços culturais, 

inicialmente considerados como algo monumental pertencente à nobreza, como a 

edificação do Teatro Dona Maria II em Lisboa, e o Conservatório Nacional de Lisboa, 

construídos em decorrência da efetiva atuação de Garrett como escritor, dramaturgo 

e membro ativista político cultural tanto da côrte como da sociedade, tais ações 

representam a permanência e a continuidade da cultura, mantendo viva a relação da 

escrita, da representação, da música e até mesmo dos veículos artísticos 

posteriores, como a fotografia, o cinema, a internet, e o diálogo entre mídias. A 

produção cultural de Almeida Garrett ocorre além do romantismo estendendo a 

cultura para o povo. 

Palavras-Chave: Romantismo, Literatura e sociedade, Almeida Garrett, Dramaturgia, 

Cultura, Produção cultural.   
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ABSTRACT 

 

This thesis intends to seek the affirmation of the fact that Almeida Garrett represents 

the contributing figure of a cultural producer of Portuguese Romanticism, with the 

purpose of establishing a cultural source for the history of art, especially in the field of 

literature and dramaturgy. The thesis examines Almeida Garrett's production not only 

from the point of view of writing and its participation in the field of literature restricted 

to an era, but also in its extensive cultural production, of remarkable significance in 

addition to its texts and dramatizations, presenting a research that has as its focus 

the intention to gather a part of the production of Almeida Garrett for analyzes related 

to the cultural contribution. The works evolved into a result that literally determined 

the opening of cultural spaces, initially considered monumental belonging to the 

nobility, such as the construction of the Dona Maria II Theater in Lisbon and the 

National Conservatory of Lisbon, built as a result of the effective performance of 

Garrett as a writer, playwright and cultural political activist member of both the court 

and society, such actions represent the permanence and continuity of culture, 

keeping alive the relationship of writing, representation, music and even later artistic 

vehicles such as photography , the cinema, the internet, and the dialogue between 

media. The cultural production of Almeida Garrett takes place beyond the 

romanticism extending the culture to the people. 

Keywords: Romanticism, Literature and society, Almeida Garrett, Playwriting, 

Culture, Cultural production. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese pretende demonstrar a participação de Almeida Garrett nos 

movimentos sócio-culturais, enquanto escrevia romances, poesias e peças teatrais, 

relacionando seus aspectos pessoais, o que foi exteriorizado como inspiração para 

realizar suas obras e os meios que o influenciaram a escrever sob um estilo que fora 

determinante para mover a edificação de projetos culturais. 

Ações que posteriormente se concretizaram literalmente, uma extensa 

produção cultural que alcançou outras esferas da população, outrora centrada na 

elite letrada, não obstante a nobreza, o teatro foi capaz de acentuar um enlevo aos 

diversos aspectos literários, sociais e políticos, avançando em valores qualitativos 

com o passar do tempo. 

Tomar como referência a vida e obra de Almeida Garrett, centrada em suas 

conquistas voltadas ao âmbito cultural, é uma forma de apresentar diretrizes com 

altas perspectivas de ampliar o acesso e a continuidade de atividades culturais que 

possam contribuir com a história da sociedade. Ao longo dos capítulos serão 

apresentadas situações que marcaram sua trajetória e características decisivas que 

revelam as intenções de Garrett na criação de uma cultura que chegasse ao povo, 

uma produção capaz de romper com a relação convencional da época. 

O incentivo à criação e manutenção de órgãos culturais, espaços 

educacionais voltados à arte, públicos, urgem em todos os tempos, não é raro 

encontrar no Brasil situações nas quais diversos espaços culturais são fechados por 

falta de recursos, sem contar aqueles que ficam apenas em projeto, com 

dificuldades para serem viabilizados. 

Diante da problemática existente, acredita-se na fomentação da cultura com a 

identificação coletiva, sendo que mais e mais pessoas poderão movimentar a 

expansão da cultura, argumentadas em registros históricos e fatos reais, que 

puderam erguer grandes empreendimentos pertinentes mesmo em face de muitos 

obstáculos como divergências políticas, desigualdade social, entrechoque de leis e 

falta de acesso. 

A vida e obra de Almeida Garrett são demarcadas pelo aspecto de criação e 

construção, mais do que um legado a ser consultado a título de conhecimento, trata-

se de um conjunto de ações que pede continuidade. Todas as realizações dos seres 

humanos são marcadas pela postura que se ocupa diante dos fatos da vida. É 
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notório que a sociedade no século XXI possui uma complexidade que atinge 

principalmente os jovens, tais como a competitividade, a insegurança em relação ao 

futuro profissional, em muitos casos a falta de apoio familiar, a desigualdade social, 

características que mesmo diante de um avanço tecnológico comparado ao período 

romântico do século XIX ainda perduram sob o ponto de vista da inquietude humana 

diante das abstrações, de uma subjetividade que relativiza os conceitos. 

 Uma realidade que necessita de novas maneiras de interpretar situações, 

inclusive para os professores e artistas que se empenham e se preocupam com seu 

trabalho relacionado ao público, a necessidade de buscar novos caminhos para 

educar, informar, entreter e inserir elementos que promovam a cultura. Tal busca 

pode estar no conhecimento de ações passadas, trazidas para a atualidade com a 

finalidade de elevar o conhecimento e propor novas discussões, revisitar a produção 

cultural de Almeida Garrett é uma forma de experimentar o que resultou em termos 

de benefícios culturais para o povo, não apenas português, mas todo povo que tem 

acesso ao conhecimento.  

Como escritor e dramaturgo romântico português, Almeida Garrett é um dos 

principais incentivadores do teatro em Portugal e uma figura de destaque não só 

como homem de Letras, mas também como expoente cultural, conforme já 

mencionado, foi um dos responsáveis pela edificação do Teatro Nacional de D. 

Maria II e a criação do Conservatório de Arte Dramática, são estes dados que 

direcionam a tese para a fomentação da cultura com base em registros de grande 

êxito na qualidade das obras e na atuação efetiva de seu criador no período em que 

viveu. 

A literatura em sua mais básica definição, do latim litteris, que significa letras, 

possibilita que os estudantes do século XXI pesquisem as diversas vertentes, 

possibilidades e ações que abrangem desde as traduções gregas até os mais 

recentes estudos. Em todas, no entanto, encontramos a palavra arte como 

significado, para denominar criação, literatura é a arte de criar, de compor, na 

escrita, gerando novas formas literárias. 

A dramaturgia, por sua vez, sendo uma forma literária, por meio de um texto 

preparado para a ação, une arte e leitura em seu formato, contendo informações a 

partir de um tema, seja verídico ou fictício. O teatro, resultante de um texto 

dramatúrgico, é uma forma literária clássica, destinada à representação. Encontra-se 

o grande ponto de fusão entre a escrita e a cena, a variação de gênero permite uma 
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visão mais ampla na relação leitor e espectador, como uma associação de múltiplos 

e mútuos benefícios, nos quais, no mínimo, o conhecimento surge como produto. 

As obras de Almeida Garrett marcam um significado que se estende pela 

história da literatura no período romântico e também pela dramaturgia, em estilos e 

características que se sobrepõem o contexto histórico de sua época. Além da 

presença nas lutas liberais, o que já não seria pouco, o movimento traçado pelo 

Romantismo influenciou as obras que se destacaram desde a poesia, passando pela 

reflexão dos romances até a dramaturgia, a ponto de ter provocado a sociedade e 

participado ativamente de importantes órgãos culturais, como a edificação do Teatro 

Nacional de Maria II e a criação do Conservatório Nacional de Arte Dramática de 

Lisboa, uma escola superior pública voltada ao ensino de artes, incluindo música, 

dança e, tempos depois, também habilitada ao ensino de estudos cinematográficos. 

Ao impulsionar tamanha força cultural, a vida de Almeida Garrett foi 

perpetuada por seus trabalhos, sendo este o mote da pesquisa e da metodologia 

que deseja mostrar o alcance dos efeitos das obras na literatura e na dramaturgia, 

em Portugal e no Brasil, inclusive na proposição de criar instituições de ensino de 

arte e espaços culturais públicos.  

Esta tese também avaliará a perpetuação de suas obras mais marcantes, 

como Frei Luís e Sousa, tornando-se um ícone internacional que inclusive teve 

montagens em diversos países, além do reconhecimento intercontinental como uma 

obra que jamais deixou de ser discutida sob os paradigmas morais, filosóficos e 

elucubrações temáticas à sociedade, atravessando séculos. A análise desta peça é 

pertinente ao tema devido à forte relação ao processo literário e dramatúrgico que, 

além de significar uma obra romântica, uma incursão muito bem sucedida de Garrett 

no gênero teatral, também apresenta até os dias atuais, uma representatividade 

considerável no Brasil. 

Para a tese ocorreu a necessidade da análise das obras de Almeida Garrett, 

combinando pensamentos de diversos autores como Vygostsky, Antonio Nóvoa e 

Edgar Morin, as bases literárias do trabalho de Antonio Candido com teorias de 

Constantin Stanilasvski e Eugenio Kusnet, representantes do teatro, Augusto Boal, 

Amir Haddad no conceito de arte para todos, pois mesmo diante de métodos 

diferentes de trabalho, possuem como elemento em comum o propósito cultura. O 

trabalho também teve a ideias convergentes de autores brasileiros como Gonçalves 

de Magalhães, Varnhagen e Manuel Araújo Porto Alegre, entre outros, na busca de 
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implantar novos projetos de cunho literário e teatral que se estendam ao público em 

geral, acessando cursos e obras em espaços culturais.  

Em todos os autores mencionados, há um elo que permite a ênfase do 

Romantismo como símbolo de registro cultural, pelo fato de existir um fator maior do 

que a inspiração, os próprios acontecimentos em torno de quem escreve configura 

uma influência natural, de forma que o caráter memorialista, ainda que sob 

diferentes proporções, é quase inevitável. Posteriormente, esta ênfase romântica 

torna-se uma espécie de modelo para a relação de arte e educação, considerando o 

aspecto dos fatos históricos, incluindo o desejo de mudança, a idealização de outra 

realidade, a retomada à exaltação heroica e o nacionalismo, afinal, quem não se 

encanta ou ao menos se identifica com algum aspecto histórico ou relativo à figura 

de um herói na juventude ou mesmo diante do conhecimento das histórias 

apresentadas na escola? Eis um viés bastante palpável e realista do elo 

mencionado. Todos esses elementos aparecem aliados a um processo de criação, 

que evidencia a literatura como significativa referência no ensino e aprendizagem. 

Para a metodologia deste trabalho, foram necessários os seguintes passos: 

uma pesquisa aprofundada da biografia do autor, o contato e conhecimento com a 

maioria de suas obras e análises diversas que incluem registros da época e 

situações atuais em decorrência das obras e das edificações culturais realizadas por 

meio da participação direta de Garrett. 

Como um fio condutor nas mãos de Ariadne entregue para Teseu percorrer 

sua trilha no labirinto, fez-se necessário relatar alguns acadêmicos para 

compreensão do objetivo, da justificativa e da metodologia deste trabalho de 

Doutorado. 

A trajetória de Almeida Garrett no Romantismo deixou um extenso caminho 

sob o ponto de vista da produção cultural, a começar pela leitura, passando pelas 

publicações em diversos gêneros como os discursos políticos, os jornais, a poesia, o 

romance, o teatro, permitindo que tal caminho atravessasse inclusive outros 

períodos literários, assim como Garrett lançou mão de uma forte influência clássica, 

como será indicado ao longo dos capítulos, as gerações seguintes conheceram o 

modelo cultural de todo conjunto da obra de Garrett (e também de suas realizações 

em sua carreira diretamente relacionada com a arte), estendendo-se em áreas 

educacionais, como ocorre nos conteúdos curriculares, nos quais a leitura das obras 

do autor é indispensável, não apenas em termos da época do Romantismo, como 
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também para a compreensão histórica, trazendo a bagagem historiográfica como 

elemento textual na leitura e na escrita, contribuindo inclusive em variados campos 

de estudo e de produção cultural, vide as áreas de filosofia, sociologia, história, 

geografia (com grandes menções de batalhas, mudanças territoriais e políticas) e o 

teatro por meio de suas montagens experimentais, beneficiando-se de releituras que 

emergem uma reflexão social em grande escala. 

Foi necessária a busca de referenciais que dialogassem que a obra de 

Garrett, no sentido de uma continuidade do que fora criado e realizado, a partir de 

modelos de métodos inspiradores que se convergiram ao longo do tempo, trazendo 

o foco para o incentivo da cultura, por meio dos estudos a respeito da produção 

cultural de Almeida Garrett, que alcança até mesmo outras áreas do conhecimento, 

fator que surge para colaborar com a aprendizagem e o desenvolvimento de todos 

que entram em contato com o que tivera início na época do autor.  

Em face ao objetivo de verificar como era estabelecida a dramaturgia no 

Brasil, outros nomes de outros continentes ganharam dimensão no estudo, para 

depois retomar ao caminho iniciado por Almeida Garrett no tema.  Um dos exemplos, 

quando Eugênio Kusnet escreveu o livro “Ator e Método”, no qual ele atualizava 

publicações de sua carreira a respeito da formação de atores, sempre na busca de 

uma formação literária como base, dentre várias pesquisas deixou escrito ao final: 

O objetivo deste livro é muito menos ensinar a arte dramática, do que 
despertar o interesse geral pelo problema da atualização do teatro 
brasileiro. Se meu livro conseguir despertar esse interesse no meio 
nossos atores, diretores e professores de arte, tenho certeza de que 
as consequentes experiências levarão o nosso teatro a um grande 
progresso. (KUSNET, 1974, p. 150) 

O Método pelo qual Kusnet utilizou, ao lecionar no Brasil, é totalmente 

advindo de Constantin Stanislavski, da Rússia, que deixou um legado de 

publicações e perpetuou técnicas e pesquisas ao provocar interesse constante nas 

pessoas que estudam arte. Este processo de aproveitamento que se torna uma 

viabilidade cultural traz as marcas da produtividade cultural de Almeida Garrett, que 

serão discutidas neste trabalho. Relações que inicialmente nem seriam pensadas, 

mas totalmente encadeadas, a partir da compreensão do alcance da arte em suas 

diversas facetas. Dentre tais estudos, diversas peças teatrais, inclusive aquelas 

pertencentes ao período caracterizado pelo Romantismo, foram ensaiadas e 
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discutidas para que a imersão nas técnicas ocorresse, ou seja, não se furtando à 

busca histórica e o legado cultural de muitos autores, como por exemplo, Almeida 

Garrett e suas obras. 

Kusnet já havia notado em sua época, uma dificuldade entre estudantes, 

sejam de arte ou de outras áreas, bem como profissionais do meio, para encontrar 

linguagens que pudessem atingir o objetivo de uma dramaturgia convencer o público 

de suas ações, cumprindo as propostas estabelecidas. E foi por meio de pessoas 

que tiveram alguma espécie de contribuição cultural vultosa que suas práticas se 

estenderam aos grupos de pesquisa, utilizando ciclos de leituras, discussões, 

experimentos cênicos, capazes de proporcionar um contato entre estudantes e 

obras, tal como Garrett, que também muito se preocupou com a formação dos 

artistas que se apresentavam tanto no teatro Maria II quanto no Conservatório 

Nacional, e mesmo inserido em outro contexto na época, conseguiu produzir 

artisticamente um conjunto de obras para o alcance do povo, não somente 

português, mas também para outras nações. 

É importante trazer esta análise para os dias atuais e investigar as ações em 

prol da continuidade de atividades artísticas, da manutenção da cultura. Ao reunir, 

por exemplo, para as aulas de literatura e para trabalhos de ordem cultural uma 

imersão na dramaturgia, os estudantes podem encontrar grandes pontos de 

identificação em sua vida, observando que o estudo não é algo separado que fica 

enquadrado nas salas das escolas, o estudo amplia e faz todo sentido a cada 

momento em que um indivíduo lê um jornal, conversa com seus pares, ao ouvir 

sobre uma música que gosta, ao conhecer o histórico de seus artistas preferidos, ao 

ser inserido no mercado de trabalho, sempre haverá situações novas em que esse 

indivíduo pode lançar mão do conhecimento que a literatura com dramaturgia lhe 

proporcionou na escola. Este é um exemplo de ação que ocorre nos dias atuais e 

que ocorreu durante a época de Almeida Garrett, a partir da sua efetiva participação 

na área da literatura, da dramaturgia e do teatro propriamente encenado, no qual 

envolvia diversos profissionais da arte e que ultrapassaram a barreira conceitual de 

uma cultura elitista. 

A ação de criar é parte dos seres humanos, importante para o 

desenvolvimento, para o conhecimento e para as relações com o mundo, tornando 

assim uma necessidade que deve ser estimulada e reconhecida, pois as reações 
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subjetivas ao meio tornam a arte algo expressivo, não apenas como apreciação, 

mas principalmente como uma nova amplitude da vida. 

O teatro atual está além das salas de apresentação, surgindo nas escolas, 

nas empresas, nos eventos comemorativos, nas ruas, como disse Ernst Cassirer 

(1987.p.235): “A arte dramática descobre uma nova amplitude e profundidade da 

vida”. No tempo de Almeida Garrett, como será abordado nos capítulos, o teatro foi 

além dos ambientes sofisticados, ainda que a prática do teatro popular, aquele 

realizados nas ruas fosse algo muito antigo, talvez milenar, considera-se neste 

trabalho o fato do trabalho de Almeida Garrett trazer um alcance para o povo, 

firmando-se por meio de obras conhecidas, estudadas, discutidas e encenadas até 

hoje. 

A dramaturgia surge como um elemento que já está presente em diversas 

culturas e épocas, desde as mais convencionais espécies de apresentações até as 

suas formas alternativas experimentadas ao longo dos séculos. É possível constatar 

que o contato com a arte em movimento desperta interesse para os registros 

escritos, ou seja, maior aproximação da leitura e também o incentivo de criação 

diante daquilo que é novo ou revisto. 

Conforme Berthold (2011, pag.441), “compreender os tempos e sua realidade 

significa também ver o homem em uma vida quotidiana, em seu meio ambiente e 

seus compromissos sociais”. Assim, o teatro como um produto da dramaturgia 

configura o contato mencionado, de forma ainda mais vivencial, além do conceito de 

entretenimento ou exibição. Almeida Garrett conseguiu unir tais ideias relacionadas 

à escrita e ao teatro como elemento formador, com a participação do povo, na 

função de expectadores, difundindo suas obras e estendendo a cultura. 

Para efetivamente apontar, nesta teses, os efeitos literários e dramatúrgicos 

da vida e obra de Almeida Garrett entre Portugal e Brasil, nesta tese objetiva-se 

mostrar a força política (não partidária, na acepção das relações sociais) e cultural 

do escritor, além da escrita e a produção à época, mostrando registros de tais 

efeitos resultantes de um processo de luta que sinaliza a consciência e o 

compromisso do escritor em oferecer ao público um nível cultural mais sofisticado, 

isto é, o acesso a bens culturais de qualidade, ao manter as obras vivas e em 

circulação, bem como ao produzir novas obras a partir do conhecimento que ele 

adquiriu. Um caminho permeado pela necessidade da cultura ao público, com as 
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produções ativas e realizando diferentes ações a começar por um resultado cultural 

obtido, seja como escritor, seja como dramaturgo. 

A metodologia a ser realizada neste trabalho a um trabalho de continuidade 

do conhecimento de obras e a construção de novos caminhos que inspirem a escrita 

e a participação efetiva do elemento humano na realização e atividades culturais, 

sendo assim demonstrado que é possível elevar a arte em seu grau mais soberano 

de evolução na sociedade, despontando horizontes para o desenvolvimento de 

estudos, para a aplicação de instalações artísticas, melhorias e benfeitorias de 

cunho social artístico. 

A tese fundamenta-se nas bases da produção cultural do autor, a criação de 

suas obras e a participação decisiva na criação de espaços culturais que ainda 

existem e inclusive foram ampliados em suas funções artísticas, recebendo pessoas 

dos mais variados lugares. Justamente para evidenciar a força do alcance cultural, 

de um autor como Garrett, como efeito resultante de suas ações, estão como 

exemplos, outros nomes, como Constantin Stanislaviski, ator e professor, que ao 

longo da vida realizou diversas montagens e deixou um legado de diversos livros 

abordando profundamente o conceito de interpretação, dentre suas obras estão “A 

Criação de Um Papel”, “A Construção do Personagem” e” A Preparação do Ator”, 

desenvolvendo uma técnica baseada na Memória Emotiva, difundida por outros 

países como os EUA, por meio de Lee Strasberg e Stella Adler, artistas e 

professores responsáveis por ministrar cursos para diversos nomes do teatro e do 

cinema, além de outros profissionais. Este é um exemplo da transposição do estudo 

de uma obra, Almeida Garrett, muitos anos antes, foi um homem que interveio na 

preparação de artistas para o teatro Dona Maria II, com a preocupação de formar 

artistas imersos nas artes e por consequência formando indivíduos mais instruídos 

com o olhar voltado para arte como peça fundamental para a formação humana. 

Os métodos desenvolvidos na área dramatúrgica e teatral dialogam 

diretamente com as obras escritas, uma vez que estão sob o objetivo de contar uma 

história por meio da interpretação. As técnicas partem de uma referência artística, 

seja para leitura, para reflexão e posteriormente para a execução das cenas, o que 

torna ainda mais célebre e eficaz a existência de uma produção cultural que 

inicialmente foi aceita pelos leitores e espectadores. 

Ao estabelecer um paralelo da obra de Almeida Garrett como um modelo para 

a produção cultural, é possível identificar também os parâmetros brasileiros, 
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historicamente é de conhecimento público, ao encontrar nas obras de Gonçalves de 

Magalhães ainda no período romântico, marcas de uma trajetória artística de grande 

apreciação, e Mario de Andrade, já no Modernismo, apresentando efeitos que 

impulsionaram culturalmente as gerações e até mesmo, assim como Garrett, a 

edificação de órgãos relacionados à cultura, como é o caso da Sociedade de 

Etnologia e Folclore, O Coral Paulistano e a Discoteca Pública Municipal, da parte 

de Mário de Andrade, além do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional), autarquia governamental de grande atuação junto ao Ministério da 

Cultura. 

A literatura e o teatro representam elementos de grande importância no 

desenvolvimento humano, social e individual, além de necessário à vida intelectual. 

A literatura traz registros, fornece criação, discute, aborda, reinventa, e o teatro 

produz, constrói formas que expressam o sentimento humano. Ambos, literatura e 

teatro tornam-se formas permanentes, com pontos de convergência, alia-se no 

propósito de englobar diferentes modalidades artísticas, artes visuais, música, 

dança, combinados em uma expressão dinâmica ou sugerida, uma linguagem que 

pode unir letras e palavras com vozes, formas e sons, trazendo uma espécie de 

leitura de pensamentos e de emoções. 

O conhecimento adquirido por meio dos registros culturais fornece um 

embasamento para o que se pode fazer no momento presente, e assim, é possível 

afirmar que trazer à tona movimentos experimentais resulta na possibilidade de 

novas ações que valorizem a cultura, seja a parceria Brasil e Portugal ou até mesmo 

para outras nações. 

A investigação por meio de pesquisa é um dos principais aspectos da 

metodologia da tese, a visita a locais influenciados por Garrett e toda sua cultura em 

Portugal, registrada e trazida com parâmetros atualizados, para indicar não só a 

importância da memória cultural, mas também enriquecer sobremaneira os capítulos 

deste trabalho. 

Considerando, como data inicial do romantismo português, a publicação em 

Paris do poema Camões, o trabalho de Almeida Garrett é traçado por características 

históricas. Todavia essa obra só ficou conhecida mais tarde em Portugal. O 

romantismo português apresenta-se de modo antifeudal, mas favorece o predomínio 

de uma aristocracia recrutada na burguesia real. Garrett idealiza uma camada média 

proprietária que viria a ser a base das instituições. Escritores românticos 
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portugueses ora afinam com as mudanças políticas e sociais, ora as contestam, 

constituindo variações diante de acontecimentos que ultrapassam a contemplação 

artística. Escritores franceses progressistas como George Sand e Eugenio Sue têm 

uma imensa aceitação em Portugal.  

Deste modo, entende-se que, previamente aos estudos das fontes orais de 

Almeida Garrett, seria um dever de esta tese proceder a inserção no contexto de 

pelo menos uma das obras detalhadas de Garrett, para que a veracidade e a 

constatação de que a produção cultural do autor, pelo valor de suas obras, resultou 

também nas edificações culturais e outros benefícios ao alcance das pessoas  que 

serão apresentados ao longo dos capítulos. 

A evolução da pesquisa obrigou que se alargasse o âmbito textual do trabalho 

a todo o pensamento e ações de Almeida Garrett enquanto escritor, dramaturgo e 

produtor cultural, compreendendo um estudo crítico que é essencial, sem dúvida, 

mas não suficiente para proporcionar uma visão de conjunto do romanceiro 

enquanto obra inclusa na história da literatura.  

Almeida Garrett impedia que se apresentasse uma fixação textual com base 

na seleção de variantes, em seus trabalhos como na Revista Universal Lisbonense, 

é notável sua forma de expressar, conforme Zilberman (1997, pag.60): 

Ainda que examine a linguagem poética desde a terminologia da 
retórica, Almeida Garrett entende a língua como elemento definidor 
da nacionalidade, sendo o escrever em português valor estético que 
recomenda as obras; some-se a essa visão lingüística a rejeição das 
influências e da imitação, e ter-se-á a sintonia do autor com os 
pressupostos da estética romântica. 

Este exemplo a respeito das nomenclaturas expressa-se também no 

confronto com as versões da tradição oral moderna, no entanto, não impedia que se 

retirassem conclusões da aplicação do método crítico genérico, ou seja, mesmo que 

tomasse conhecimento de alguma definição publicada de um modo mais superficial, 

Garrett não contestava de imediato, realizando suas observações em momentos que 

de fato considerava estar bastante respaldado em seu discurso, escrito ou oral. 

Assim abre-se o trabalho que agora se apresenta com um primeiro capitulo 

em que se traça um panorama histórico e abordagem de obras que entende-se da 

inspiração de uma criação  fictícia e simultaneamente construídas a partir de 

grandes feitos históricos do passado,  explicitando mais do que para a construção do 
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pensamento estético de Almeida Garrett, sobretudo para o estudo da arte sobre a 

poesia popular, a dramaturgia e o teatro encenado, inicialmente na primeira metade 

do século XIX, mas que tomou força nas décadas seguintes como ação resultante 

de um processo cultural marcado pela qualidade das obras de Almeida Garrett e 

seus propósitos artísticos declarados. 

Esta estética da criação de personagens pautados em conflitos extremamente 

reais, recorrentes, capazes de transmitir uma catarse ao público, seja por herança 

cultural, identificação ou mesmo por estarem vivenciando o que a obra mostra, é um 

diferencial na carreira de Almeida Garrett, e a pesquisa em torno de sua produção 

cultural carrega este fator como um elemento de grande relevância, trata-se de um 

conceito que não fora destituído mesmo após tanto tempo e diante da amplitude de 

muitas análises realizadas por muitos estudiosos, pesquisadores e profissionais 

interessados na investigação e na permanência do olhar voltado para as obras de 

Almeida Garrett com admiração e valor artístico até os dias atuais. 

O segundo capítulo apresenta o teatro de Almeida Garrett, a repercussão das 

obras teatrais e a consagração de Frei Luís de Sousa, a partir do que se obteve no 

conhecimento histórico da trajetória do autor e a combinação de elementos que 

impulsionaram a um gênero que não se permitiu um rótulo evidenciado e foi capaz 

de romper convenções sociais, até mesmo do ponto de vista da criação dos espaços 

para viabilizar a montagem das peças escritas. A análise de Frei Luis de Sousa é um 

parâmetro em termos históricos e culturais, devido ao grande alcance da obra, que 

foi além do seu conhecimento escrito e encenado, sendo uma peça mais 

amadurecida sob o ponto de vista da criação e percorrendo um caminho que 

também amadureceu a sua realização, inicialmente apenas lida no Conservatório 

Real, apresentada em outros teatros considerados mais simples na época e 

finalmente levado ao Teatro Dona Maria II no ano de 1850, cerca de sete anos após 

a concepção do texto. Muito tempo depois, a obra jamais deixou de ser encenada 

em Portugal, ganhando inclusive adaptações cinematográficas no século XX. O texto 

até hoje é tema de estudos acadêmicos quanto ao estilo, estética, gênero, 

permanecendo como uma referência de grande apreciação artística. 

O terceiro capítulo está pautado na extensão da produção cultural de Almeida 

Garrett do período romântico em relação ao Brasil, em que é abordado o processo 

de crescimento artístico das ações produtivas de Garrett atingindo outros locais, 

como o Brasil, numa relação de proximidade que também influenciou a cultura. 
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 Aliás, sabe-se como esse pioneirismo de Garrett é autoconsciente e 

independentemente do acerto dos pontos de vista teóricos que moviam o escritor, 

residindo neste contexto a originalidade do seu trabalho: na consciência de que 

inauguraria um novo caminho, em busca das raízes literárias fundadoras da 

nacionalidade portuguesa. Esta relação é criada a partir do conhecimento dos 

familiares do autor e posteriormente de suas aspirações que dimensionaram sua 

obra. O primeiro Romanceiro português tinha, portanto, a assinatura de Almeida 

Garrett, e apresenta uma gama de estilos, de análises de outros autores, uma 

preocupação que se ressaltava muito além do que uma obrigação a ser cumprida 

para elevar a nação, ainda que tal atitude, ao ser convocado pela Rainha Dona 

Maria II, já demonstrava o reconhecimento de alguém capaz de produzir muito em 

termos culturais, e que de fato realizou muito mais do a valorização da cultura 

nacional.   

Diante de uma análise que atravessou os séculos, é possível trazer o 

pensamento de Antônio Cândido (1975, pag. 27) sob o ponto de vista da estrutura 

literária, em que se encontram mais aspectos do Romantismo de Garrett e toda sua 

produção cultural relevante até os dias de hoje: 

Frequentemente tendemos a considerar a obra literária como algo 
incondicionado, que existe em si e por si, agindo sobre nós graças a 
uma força própria que dispensa explicações. Esta ideia elementar 
repousa na hipótese de uma virtude criada do escritor, 
misteriosamente pessoal; e mesmo quando desfeita pela análise, 
permanece um pouco em todos nós, leitores, na medida em que 
significa repugnância do afeto às tentativas de definir os seus fatores, 
isto é, traçar de algum modo os seus limites. 

Há uma ideia elementar capaz de antecipar a opinião diante de um fato, 

considerando que a obra é resultante de um trabalho previamente respeitável, 

acompanhando tendências sociais, convenções e até mesmo conveniências. De 

modo que o pensamento sobre os conceitos literários, trazidos à tona para as 

discussões pertinentes são muito bem vindos ao contexto da produção cultural, pois 

é desta forma que a compreensão em torno da escrita e da encenação da obra de 

Garrett se estabelecem. 

Tais impressões sobre a consideração de algo condicionado sobre a obra 

literária não sobrevivem, em parte, devido aos próprios autores e em parte pelos 

leitores. Ideias lidas, são discutidas e modificam a maneira de pensar, envolvem 
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questões existenciais, experimentais e hipotéticas, de modo constante e até 

indulgente. 

O quarto capítulo aponta a fomentação cultural, utilizando o sentido de a 

palavra fomentar quanto à promoção do desenvolvimento de uma ação no setor 

cultural, estimulando o crescimento artístico, apresentando questões de preservação 

de espaço diante de problemas ocorridos ao longo do tempo e a permanência da 

força da produção cultural de Almeida Garrett, a continuidade da história artística 

que amplia sua importância ao promover o progresso cultural em diferentes esferas 

da arte. 

Ao pesquisar sobre a vida de Almeida Garrett para maior consistência, 

veracidade e aplicabilidade de suas ideias defendidas, inevitavelmente surgiram 

histórias de trajetória, inclusive com alegações de sua relação com a nobreza e 

atitudes decorrentes de um homem visto como vaidoso tanto fisicamente como 

intelectualmente. Sem amarras ou negações de alguma possível comprovação no 

tocante a estes foros, a tese inclusive segue com a afirmativa de que a obra de 

Almeida Garrett possui uma força determinante na produção cultural, levando em 

consideração, dentre outras características, a extensão da qualidade de sua obra e 

a possibilidade de outras pessoas, que não apenas aquelas restritas ao círculo 

nobiliárquico, conhecerem suas histórias e por consequência, estarem mais 

próximas ao conhecimento relacionado à cultura e suas apreciações. 

Quanto às definições de produção, há diversas formas de compreender o que 

significa produzir, na área cultural, é provável que nos dias atuais a definição mais 

abrangente seja a ação de buscar recursos para colocar em prática algum evento 

artístico. Neste âmbito, a figura da pessoa produtora é um profissional responsável 

pelo gerenciamento de toda execução de um projeto. A produção cultural é uma 

atividade profissional que consiste em gerenciar a organização de 

eventos culturais ou a confecção de bens culturais. Produtores culturais podem 

organizar shows, exposições de arte, espetáculos de música, dança, teatro, ou 

coordenar a gravação de discos, vídeos, programas de TV, rádio e inúmeras outras 

atividades de expressão cultural. 

Dentre as tarefas cabíveis a um produtor atualmente, estão diversas funções, 

como por exemplo: atuar na área de planejamento e gestão cultural, estabelecendo 

metas e estratégias para o fomento e a promoção da cultura, em nível público e/ou 

privado; Planejar, organizar e divulgar projetos e produtos culturais de toda natureza; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_fonogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(comunica%C3%A7%C3%A3o)
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Promover a integração entre a criação artística e a gerência administrativa na 

produção de espetáculos (teatro, dança, música, circo, etc.), produtos audiovisuais 

(filmes, telenovelas, discos, CDs, DVDs), obras literárias, entre outros setores da 

indústria cultural; Atuar na curadoria e organização de mostras, exposições e 

festivais em diversas áreas artísticas; Trabalhar em setores de marketing cultural, 

desenvolvendo estratégias de investimento em projetos culturais; Exercer a gerência 

cultural e operacional em instituições públicas e privadas, atuando em centros 

culturais, galerias de arte museus, bibliotecas, teatros, cinemas; Compor equipes 

governamentais de gestão cultural em níveis municipal, estadual e federal, 

auxiliando na definição de políticas públicas para a cultura; Contribuir nas ações de 

preservação e revitalização do patrimônio cultural; atuar em ensino, pesquisa e 

extensão no magistério superior na área de Produção Cultural e áreas afins. 

Em relação a Almeida Garrett, pode-se afirmar que de alguma forma, esta 

definição apresenta pontos de convergência no aspecto de reunir condições para 

que uma ideia artística concebida obtenha maior alcance na sociedade, pois diante 

de um momento de pulsante expressividade e sob efeitos de uma forte influência da 

realidade vivida, as obras não são apenas exibidas para apreciação pública, mas 

sim para uma realização que se transforma a partir do contato com o público, esta 

transformação é discutida ao longo dos capítulos sob o nome de produção cultural, 

em que se apresenta o autor Almeida Garrett como um artista totalmente envolvido 

com as obras, desde a escrita, as leituras públicas, a concepção dramatúrgica, a 

formação teatral, ensaios, acompanhamento de atores, cenários, figurinos, até a 

edificação de locais para abrigar, desenvolver e apresentar atividades artísticas. 

Conforme as definições formais da palavra produção encontram-se, dentre 

muitas, o conceito de um substantivo feminino que se refere a todo tipo de atividade 

ou processo que dá origem a um determinado serviço, objeto ou produto. O termo 

tem sua origem do latim productĭo, que significa “fazer aparecer” e está relacionado 

com a ação de produzir, procriar, criar, originar, fabricar. Quando o termo se refere a 

aplicação a alguma coisa, ele significa gerar lucro. 

Para maior compreensão, entende-se que, inicialmente, o processo de 

produção envolve uma série de etapas e fatores que combinados, satisfazem as 

necessidades da sociedade na medida em que ocorre a demanda de bens e de 

serviços. São fatores de produção exemplos como a terra, que fornece os recursos 

naturais, o esforço humano dedicado para a criação de determinado produto ou 
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serviço e o capital, que representa o conjunto de bens que serve tanto para 

aumentar o processo da produção do produto como para o seu consumo. 

A partir de tal definição generalizada, é possível observar que as atividades 

que estão diretamente relacionadas ao processo de produção estão situadas nos 

ramos da indústria, do comércio, da agricultura e dos transportes. A produção 

também está associada à diferença entre o volume do que se produz em relação 

aos bens consumidos, pois é o que determina o valor acrescentado a estes 

recursos, apontando se haverá ou não lucro para a organização comercial, 

pensando em termos de uma fábrica, uma empresa ou situação de compra, venda e 

ações de cunho capital. 

Mas o que tais definições técnicas querem dizer quanto à arte ou mais 

precisamente quanto ao trabalho artístico de Almeida Garrett? Consumo? Lucro? 

Qual é a relação com a cultura? Este é o ponto que permeia a tese para apresentar 

a contribuição cultural de Almeida Garrett como um produtor cultural de sua época, 

revelando que tal produção ultrapassou ao tempo, registrando uma aplicação não só 

em termos de conhecimento e de viabilização de projetos artísticos, mas de maior 

significação, tanto das obras como dos locais de ambientação cultural. Sob a ótica 

da palavra produção além da visão lucrativa, contendo materialidade, entretanto, 

com valores diferenciados em termos de patrimônio histórico, memória das obras e a 

importância dos gêneros artísticos, denominados elementos pertencentes à cultura. 

Ainda que todo projeto profissional envolva a parte financeira, a concentração 

dos aspectos da produção cultural de Almeida Garrett, do autor e dramaturgo como 

produtor, vai além do nome produtor como uma função, a suas obras são criações, 

produções e em grande parte, registros de uma dedicação total à cultura. 

Conforme Edgar Morin (1999) a unidualidade é um dos saberes que 

compõem os sistemas pertencentes do ser humano como. Este é um fator decisivo 

ao trazer a obra e as edificações do trabalho de Almeida Garrett para com a cultura, 

pois interfere diretamente no alcance cultural das pessoas. Mais uma vez, é 

legitimada a situação em que a literatura, a dramaturgia, o teatro e a construção de 

espaços pertinentes que não ficaram restritos a uma elite conceituada, o que não 

seria nenhum descrédito em detrimento do arcabouço artístico do autor, visto que 

era algo natural em sua época. Morin afirma em os sete saberes (1999, pag.47) que: 
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Ensinar a condição humana: Reconhecer a nossa humanidade 
comum em que vivemos. E, ao mesmo tempo, a diversidade da 
nossa condição humana. A humanidade é uma e diversa. 
Compreender que o “humano” é sempre físico, biológico, psicológico, 
social e cultural, e essa unidade complexa da natureza humana é 
totalmente “desintegrada”, não entendida, porque foi artificialmente 
dividida ou desligada, na educação atual, pelas várias disciplinas. 
Tomando isto como base, devem levar-se os estudantes a 
compreender a unidade e a complexidade do ser humano. Utilizando 
a Didática interdisciplinar. 

Este é o terceiro dos sete saberes, de modo que a condição humana é levada 

a tal ponto de considerar como uma necessidade quanto aos diversos aspectos do 

ser humano. Assim, quando Garrett deu início a sua trajetória cultural, talvez mesmo 

sem ter absoluta certeza ou absoluto propósito dos resultados obtidos muitos anos 

após sua existência, conseguiu o estabelecimento de um elo muito forte do ponto de 

vista cultural aos leitores, espectadores e também ao aspecto interdisciplinar para 

proporcionar conhecimento e pensamento crítico aos indivíduos pertencentes à 

distintas épocas,locais, esferas sociais e culturais, posto que inclusive (ou 

principalmente) nas escolas, na área da educação em geral, a obra de Garrett é 

apresentada como parte constituinte dos conteúdos curriculares. 

Há também diversos pontos de discussão acerca do olhar diante dos 

movimentos literários, tratando-se dos gêneros, é considerável trazer à reflexão 

opiniões diversificadas para chegar ao processo de produção e contribuição cultural 

de Garrett. Considerando que o gênero do romance também é observado no período 

literário do Romantismo sob aspectos transformadores, que implicaram em análises 

posteriores de ampla discussão, o que já determina de início, um fator que alavanca 

a memória e a qualidade das obras. Até mesmo sob a ótica da contundência, há 

definições pertinentes ao processo investigativo, de acordo com Bakhtin (1998, 

pag.34): 

A teoria da literatura revela a sua total incapacidade em relação ao 
romance. Com os outros gêneros ela trabalha correta e 
precisamente, um objeto pronto, que foi construído de modo 
determinado e claro. Em todas as épocas clássicas do seu 
desenvolvimento, estes gêneros conservaram a sua estabilidade e o 
seu cânone; suas variações segundo as épocas, as correntes e as 
escolas são periféricas e não tocam a ossatura de gêneros que está 
neles solidificada. Basicamente, a teoria destes gêneros acabados 
não conseguiu, até os nossos dias, adicionar quase nada de 
substancial àquilo que já fora feito por Aristóteles. Sua época se 
tornou o fundamento imutável para a teoria dos gêneros (ainda que, 
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às vezes, ele se aprofunde tanto e não se possa acompanhá-lo). 
Tudo ia bem enquanto não se tocava no romance. 

Há uma forte crítica que leva a uma análise que inclui uma reflexão no 

aspecto da produção cultural de Garrett. Mas qual seria a relação? Ao partir do 

princípio de uma definição de romance, sob as definições teóricas literárias, 

seguidas de um apontamento linguístico, ainda que seja uma área distinta, não seria 

de uma completa avaliação excluir tais segmentos, ou seja, considerando um 

filósofo, mais de cinquenta anos após a época de Garrett, oriundo de outra nação, 

analisando o gênero romance, gênero este que por sua vez integra a obra do autor 

português. Embora a análise não seja um motivo insuficiente por si, uma vez que as 

discussões teóricas não se esgotam, há mais questões em torno de uma definição 

do gênero. Uma delas, por exemplo, é a incursão da obra de Almeida Garrett no 

cânone romântico e seus efeitos que podem, neste contexto, serem chamados de 

um verdadeiro prenúncio cultural do Realismo. 

A notória diferença do Romantismo em relação ao Clássico também é marca 

do período produtivo de Almeida Garrett, ao observar que, em sua formação, a 

educação, a literatura e outras formas artísticas que o cercaram possuem uma base 

clássica, dando-lhe uma vasta ciência que enriqueceu seu talento. A ruptura de uma 

tradição do feitio de versos com rigorosidade, por exemplo, bem como a escolha de 

palavras na escrita, outrora minuciosamente selecionadas com o requinte do latim, 

do grego, ademais as novas estéticas na concepção dramatúrgica, na maneira de 

encenar, bem como a busca de uma liberdade de gêneros como o trágico, o cômico, 

o tragicômico e outras formas diversas que surgiram. 

A palavra romantismo e derivados origina-se da forma francesa “romantique” 

(adjetivos de roman – romant – romanz), já assinalada em 1694 num texto do Abade 

Nicaise (“Que dites – vous, Monsieur, de as pasteroux, ne sont – ils pás bien 

romantiques!”). Emprestada pelo Inglês e o Alemão, a palavra passou a romantik e 

romantisch, de onde foi importada por literatos franceses juntamente com a vaga, 

idéia que expressava. E da França disseminou-se pelo resto do mundo. (Segundo 

Massaud Moisés – 2011 p. 141) 

Para a realização da tese, é de fundamental importância como base 

referencial os pensamentos e as obras de vários nomes que discutiram e 

valorizaram os conceitos literários e teatrais, além de profissionais que convergem 

com as características da vida e obra de Almeida Garrett, tal extensão, no sentido de 
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uma busca por evidências da produção cultural, muito mais do que a não menos 

significativa incumbência de valorizar a memória da nação portuguesa. 

Como diálogo de pesquisa é indispensável relacionar as publicações de 

Stanislavski e outros ilustres nomes do teatro e da literatura, autores que mesmo 

depois do tempo de Garrett ainda prosseguiram com ideias deveras edificantes, e de 

caráter relevante para a tese de que os efeitos literários e dramatúrgicos de Portugal 

ao Brasil abriram um imenso caminho no campo das artes, e indiscutivelmente 

marcaram períodos históricos inolvidáveis na sociedade.  

Vale ressaltar que ao apresentar os efeitos literários e dramatúrgicos da obra 

de Almeida Garrett de Portugal ao Brasil estamos falando de escrita e também de 

teatro, do nascimento da obra viva, perpetuada desde o papel até as inúmeras 

montagens que surgem e ressurgem mesmo após quase dois séculos. Pode ser que 

para os estudiosos afins ou profissionais renomados seja algo considerado natural, 

ou mesmo diante da ambientação contínua não vejam nenhum processo inovador 

que desperte maiores atenções ou algo que seja substancialmente levado à 

discussões. Todavia, é possível também, que a reflexão venha à tona, justamente 

para valorizar culturalmente aquilo que permanece vivo, mesmo diante de tantos 

acontecimentos que, de uma maneira geral, costumeiramente é replicado pelas 

pessoas quando questionam os “tempos atuais”, como se a qualidade estivesse em 

detrimento de outros fatores que se desviam do conceito de arte e cultura. 

Outros autores também deixaram contribuições críticas ao processo de 

efeitos, no sentido da literatura transposta para a dramaturgia e para o teatro, o que 

dimensiona o aspecto da produção e contribuição cultural de Almeida Garrett, 

ampliando suas definições, muitas vezes didaticamente resumidas com o 

responsável pela introdução do Romantismo em Portugal, assim, ilustres nomes de 

tempos posteriores são trazidos ao tema para maior amplitude, tais como Eugenio 

Kusnet, que viveu no Brasil e lecionou para muitos atores hoje reconhecidos, 

trazendo o Método de Stanislavski; Viola Spolin, realizadora de jogos teatrais para 

crianças e jovens na escola; Jacob Guinsburg, Augusto Boal, influências de imensa 

relevância no contexto das artes cênicas, que antes de tudo, carregam em suas 

biografias e trabalhos, uma grande atenção voltada para a cultura, desde os 

aspectos memorialísticos até a manutenção e a experimentação constante, tomando 

por base grande parte da história literária e teatral, com vasta fonte de conhecimento 

sobre o assunto a ser desenvolvido na tese. 
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Antonio Candido na literatura, em especial por sua abordagem teórica na 

leitura e escrita, aprofundando os pontos de vista sobre o que já foi escrito, o que 

vem sendo escrito e sobre tendências futuras, constituindo uma análise necessária 

para as práticas literárias, seguido de todos os autores pertencentes aos gêneros 

literários que deixam a cada geração uma espécie de legado patrimonial, 

caracterizado por um valor inestimável no campo da cultura. 

Francisco Gomes de Amorim e Ferreira Lima, que ainda no século XIX, 

publicaram biografias de Garrett em Portugal, deixando um excelente material na 

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, além dos trabalhos de estudos críticos 

de autores como Arturo Farinelli (1867-1948), José Osório de Oliveira (1900-1964) e 

Fidelino de Figueiredo (1888-1967), que respectivamente nas décadas de 1930 e 

1950 abordaram em especial a influência de Garrett na literatura brasileira. 

Os autores direcionam para uma pesquisa que pretende evidenciar que além 

de registros históricos, o estudo prático e colocado no formato de dramaturgia pode 

colaborar com os objetivos do êxito nos estudos, nas montagens experimentais e 

vanguardistas, e também, em outros espaços culturais com a finalidade de ampliar o 

acesso ao conhecimento literário e teatral na sociedade em geral. 

O período literário de Almeida Garrett também implica no processo 

transformador não apenas no painel artístico, mas também social que compreende 

épocas e lugares, inclusive relações intercontinentais. Ainda que não tenha iniciado 

em Lisboa, o romantismo está muito relacionado ao trabalho de Almeida Garrett (e 

vice-versa), pelo viés de que, para diversos estudiosos de Portugal, o autor foi o 

grande nome que introduziu o gênero do romantismo, para outros, Almeida Garrett 

teve ainda maior destaque por levar adiante, em Portugal e em outros países, o 

conceito do Romantismo. 

Ao lembrar que a palavra romantismo e sua procedência, conforme já 

mencionado, proveniente da forma francesa “romantique” (adjetivos de roman – 

romant – romanz), já surgia colocada no final do século XVII, nas escrituras 

deixadas pelo Abade Nicaise (“Que dites – vous, Monsieur, de as pasteroux, ne sont 

– ils pás bien romantiques!, Moisés, 1997, pag.115”) tornando evidente a interação 

de outras nações, um fator que na produção cultural de Almeida Garrett apresenta o 

contraste de uma forte identificação nacionalista solicitada por seus ocasionais 

líderes, em especial a rainha Dona Maria II, e a pulsante troca de conhecimento 

entre diferentes povos que perpassaram por toda sua vida. 
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De acordo com Massaud Moisés (2011, pag.141) após ser difundida e 

espalhada pelos Ingleses e o alemães, a palavra passou a romantik e romantisch, 

de onde foi importada e adotada por literatos e diversos artistas franceses, 

juntamente com a vaga ideia que expressava, ainda diante de um processo de 

mudança, trazendo em seguida uma série de reflexos diretos em face aos 

sucessivos episódios de revoltas políticas, descobertas tecnológicas, afetando o 

comportamento humano de modo constante, como pode ser visto nas obras de 

Almeida Garrett por meio de suas personagens e também no estilo de sua escrita 

diferenciada no teatro, na poesia e no próprio romance alternando a narrativa, como 

ocorre em Viagens na minha terra. Na primeira publicação de seu poema Retrato de 

Vênus, de 1821, Garrett escreveu a seguinte observação 

Fui sempre muito pouco amigo de dar satisfações. Porém esta minha 
repugnância não é filha de presunção, nem de orgulho. De todo o 
meu coração o digo, e todos os que me conhecem, o sabem. Nasce 
da persuasão, em que estou, de que a justificação duma coisa está 
na maneira por que essa coisa se faz. E aplicando esta generalidade 
às composições literárias, cada vez me convenço mais que os 
prólogos, prefácios, avisos a leitores, etc., nada fazem, nem fizeram, 
nem farão nunca ao conceito, que da obra se forma. (GARRET, 
Almeida, 1821, p 31) 

O romantismo deixou sua marca de modo continental em diversas nações, 

assim como outros gêneros literários, é base de estudo e conhecimento de muitos 

setores artísticos. Almeida Garrett talvez não esperasse ou não tivesse consciência 

de mensurar a importância de suas atividades culturais, não nas proporções 

atualmente vistas como alcançadas e que prosseguem alcançando, ainda que em 

sua época de produtividade intelectual fosse grandiosamente atuante. 

Há um aspecto que por outro lado, faz-se também necessário que a 

atualidade verifique tal importância, que não é restrita à menção artística, mas sim 

de caráter cultural, no sentido do conhecimento, e até mesmo existencial, pois revela 

um alcance fundamental para o entendimento e a consciência de um conjunto de 

obras capazes de, por excelência, abrir caminhos em diversos campos da literatura, 

da dramaturgia e do teatro. 
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1 PANORAMA DA RELAÇÃO DE ALMEIDA GARRETT COM O 

ROMANTISMO E O SURGIMENTO DE UMA PRODUÇÃO CULTURAL 

 

Em relação às origens do Romantismo, historicamente é de conhecimento, 

por meio dos registros literários, que estão atreladas à Inglaterra e à Alemanha, em 

suas primeiras manifestações e posteriormente na França, considerando que os 

franceses coordenaram o movimento e os acontecimentos posteriores que serão 

mencionados adiante, geraram uma espécie de meio para a expansão do 

romantismo. Compreender as origens revela um esclarecimento ainda mais amplo 

sobre a produção cultural de Almeida Garrett, que passou pelos principais países 

mencionados e envolvidos com as questões literárias em grande porte.  

Entende-se, conforme os estudos revelam no contexto histórico, que também 

é importante ter a ciência de que Almeida Garrett, assim como os outros românticos 

deixaram suas impressões na época de forma conjunta, ainda que os autores não se 

autodenominassem como propriamente românticos, como se fosse um título ou uma 

forma de reconhecê-los, pois esta denominação ocorreu posteriormente.  Afirma-se, 

de maneira a buscar uma definição mais pertinente, que reuniram em suas obras um 

conjunto de questões que refletiam, no sentido de indagação e discussão, o espírito 

de época em que viviam.  Outra característica a ser observada é que a maioria dos 

autores apresentou uma obra teórica ou não-poética, em paralelo com a poesia, o 

que leva a uma visão mais filosófica, daí a grandeza cultural que se estende 

inclusive para o nascimento de outros períodos literários.  

Para maiores apontamentos acerca do firme propósito cultural de Almeida 

Garrett, convém lembrar sobre as suas influências. Um dos primeiros nomes a 

erguer-se contra a poesia clássica e o surgimento de uma nova estética escrita foi o 

escocês Allan Ramsay (1682-1731),um homem de múltiplas funções afins da 

literatura, dentre as quais escritor, poeta, dramaturgo e empresário do ramo dos 

livros, que em 1724, escreveu e publicou uma antologia de poemas, em um volume 

denominado: The evergreen. Ao tomarem conhecimento dos poemas, muitos 

leitores identificaram as mudanças, causando um impacto considerável em várias 

nações europeias, o que resultou no surgimento de autores escoceses e ingleses 

“incentivados pela escola do sentimento contra a escola da razão”. Um dos 

destaques é a poesia de James Macpherson (1736-1796), autor dos cantos de 

Ossian, que despertou muita admiração e deu origem a um movimento chamado 
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Ossianismo. Na ocasião, a Prússia (Alemanha) a literatura vive sob a influência do 

rococó francês, um dos últimos resquícios do movimento barroco, já em período 

decadente. No ano de 1774, Goethe publica Werther e o suicídio se tornaria uma 

das marcas trágicas muito recorrentes por todos aqueles que viviam a Europa da era 

romântica. 

A obra de Almeida Garrett teve fundamental importância na literatura e 

dramaturgia portuguesa que por sua vez, devido a determinados acontecimentos1, 

influenciou diretamente na história da literatura e dramaturgia do Brasil, de forma 

sequencial, pois toda a cultura em termos literários e teatrais teve inicialmente uma 

espécie de “moldura européia”, mais precisamente de Portugal, pelo fato de o Brasil 

ter sido a colônia, ainda em fase de formação de povos, demarcação de locais, 

fundação de cidades, instauração de hábitos, surgimento de conflitos e muitas 

outras marcas que constroem o painel de registros históricos e culturais. Almeida 

Garrett deixou afirmações pertinentes quanto à conceituação de sua obra: 

Nem o drama, nem o romance, nem a epopeia são possíveis, se os 
quiserem fazer com a Arte de verificar as datas na mão. Esta quase 
apologia seria ridícula, Senhores, se o meu trabalho não tivesse de 
aparecer senão diante de vós, que por intuição deveis saber, e por 
tantos documentos tendes mostrado que sabeis, quais e quão largas 
são, e como limitadas, as leis da verdade poética, que certamente 
não deve ser opressora, mas também não pode ser escrava da 
verdade histórica. Desculpai-me apontar aqui esta doutrina, não para 
vós que a professais, mas para algum escrupuloso mal advertido que 
me pudesse condenar por infracção de leis a que não estou obrigado 
porque não as aceitei. (GARRET, 1843 pag. 75). 

Desde as definições mais primárias sobre Almeida Garrett, é possível notar 

que o autor deixou uma forte marca historicamente, com o nome relacionado à 

introdução do romantismo em Portugal, mas apesar de tal definição, o autor nem 

sempre foi considerado uma unanimidade quando assunto era a necessidade de 

uma classificação em torno de suas produções, para que houvesse um referencial 

de título para seu estilo. A relevância tanto na literatura quanto na dramaturgia pode 

ser evidenciada ao notar que, no século XIX e em boa parte do século XX, a obra 

literária de Garrett foi considerada como uma das mais geniais da língua, inferior 

                                                             
1 O Brasil, sendo colônia portuguesa até 1822, mantinha uma relação cultural bastante direta quanto 
à formação literária e teatral, considerando o fato de muitos brasileiros, a partir de um grau de 
instrução obtido, tinham acesso a estudar na Europa, e ao retornarem traziam as tendências 
existentes.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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apenas a de Camões. A crítica do século XX, em especial as realizadas por João 

Gaspar Simões (1903-1987), pôs em dúvida para os leitores tamanha aceitação 

pública, apontando características da produção do autor consideradas mais 

enfraquecidas. Entretanto, nem mesmo publicações comparativas ou situações da 

vida de Almeida Garrett, descritas como aristocráticas, contribuíram o suficiente para 

o detrimento de suas obras. 

Ao revelar que não foi uma unanimidade, torna-se ainda mais próximo da 

condição humana do que em relação ao mito, algo que comumente é erguido sob os 

nomes de muitas personalidades ilustres, o que fornece ainda mais condições para 

a obra de Almeida Garrett seguir nos referenciais literários. De modo que as 

contradições encontradas no tocante à feitura de suas obras, inclusive aquelas 

encontradas a partir dos próprios dizeres do autor, contribuíram sobremaneira para a 

continuidade daquilo que popularmente nomeia-se como fama, abrindo margens 

para uma espécie de provocação social necessária, pois ao movimentar as bases 

leitoras, as lideranças responsáveis pelo controle do que se expressava. Um 

exemplo foi o que ocorrera quando Garrett incomodou com suas primeiras 

publicações no jornal, surgindo um efeito rebatedor determinado pelo povo, 

inicialmente quem tinha acesso, replicando-se ao longo do tempo e das 

possibilidades. 

Convém ressaltar os aspectos do Romantismo e seus efeitos, para maior 

amplitude do conceito de contribuição cultural da obra de Almeida Garrett, pois o 

que antecede suas criações é um legado de sucessivas revoltas nacionais em 

Portugal e diversos conflitos em outros países, que paradoxalmente apresentaram 

um resultado no mínimo curioso, o conhecimento de diferentes culturas, capaz de 

estabelecer novos rumos no painel social da literatura, da dramaturgia, do teatro e 

por todos os seus leitores e espectadores.  

Sobre a introdução do Romantismo em Portugal, o fato é que, quando 

Almeida Garrett esteve exilado na Inglaterra, por volta do ano de 1823, tem contato 

direto com o Romantismo inglês, ao conhecer de modo mais próximo, as obras 

escritas de autores como William Blake (1757-1827), William Wordsworth (1770-

1850) Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), Lord Byron (1788-1824), Percy B. 

Shelley (1792-1822) e John Keats (1795-1821) e aproxima-se bastante de um 

processo de estudos mais profundos, identificando-se pelas peças teatrais de 

William Shakespeare. Esta influência é determinante em sua visão de mundo, cerca 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Vaz_de_Cam%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Gaspar_Sim%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Gaspar_Sim%C3%B5es
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de dois anos mais tarde, em 1825, vem a publicação de um extenso poema 

narrativo, que seria Camões, poema caracterizado no prefácio como uma afirmação 

da grandiosidade de tal obra, mostrando que navegaria “Por mares nunca dantes 

navegados”, os mares românticos. Teixeira (2014, pag.72) registra tais 

acontecimentos na vida do autor de forma decisiva: 

Almeida Garrett, durante a sua primeira experiência de exílio (1824-
1826), fixou-se em França, depois de um curto período de residência 
em Inglaterra. Em França viveu primeiro em Havre, cidade portuária 
na foz do rio Sena e depois em Paris onde escreveu e publicou os 
poemas narrativos Camões (1825) e Dona Branca (1826). É unânime 
aceitar a publicação, em Paris, do poema Camões como o marco 
temporal que inicia o Romantismo Literário em Portugal (1825) 

Também no poema Camões, observa-se a presença de elementos clássicos: 

decassílabos brancos, vocabulário, as figuras, a síntese de os Lusíadas (cantos VII 

e VIII), e inovações românticas: subjetivismo, culto da saudade, o sabor agridoce do 

exílio, a melancolia, a solidão, as ruínas etc. E devido a tais inovações presentes, o 

poema passa a ser considerado o introdutor do Romantismo em Portugal, uma 

ruptura, ainda que não seja totalitária, do esquema Clássico da escrita. 

As características do Romantismo, de modo inclusive questionador, surgem 

diante de um painel de revoltas, revoluções e os mais variados conflitos em todas as 

nações no qual surgiu. Mas afinal o que é o Romantismo para ser assim tão forte a 

ponto de imprimir historicamente nomes como Almeida Garrett e sua trajetória? O 

Romantismo firma-se como um movimento que foi muito mais do que uma revolução 

literária, constituindo uma verdadeira revolução histórico-cultural, envolvendo a 

filosofia, as artes, as ciências, as religiões, a moral, a política, os costumes, as 

relações sociais, não apenas sob uma época, mas também de alcance continental. 

É possível afirmar que durante o Romantismo, a aristocracia de sangue cede lugar a 

burguesia, marcada agora pela posse do dinheiro, e um dos primeiros indícios da 

modificação de uma restrição cultural. 

Se o Romantismo foi visto como a maneira de pensar e agir dos burgueses, 

ainda que durante a fase edificante de Almeida Garrett a nobreza tenha sido 

decisiva, foi a influência exercida das obras ao conhecimento do público que 

determinou a expansão das produções culturais. Na fase romântica, a visão 

macrocósmica que os clássicos apresentavam sobre a vida e a arte é substituída por 

uma visão microcósmica, isto é, centrada no “eu” interior de cada um (a semelhança 
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de Narciso), provocando indagações pertinentes ao movimento. Conforme Aguiar e 

Silva (1997, pag.489):  

O Romantismo, tal como o Renascimento, não é apenas um estilo 
literário de época. Existe uma música romântica, existe uma pintura 
romântica, existe uma filosofia romântica, existe uma política 
romântica, etc. O Romantismo manifesta-se em todos os domínios 
da cultura, da arte e do pensamento, porque representa, de modo 
global e sistémico, uma revolta, uma contestação e uma refutação, 
em relação à modernidade burguesa e capitalista. [...] 

As mudanças também interferem no processo que marcou a produção cultural 

de Almeida Garrett sob o pensamento de uma nova forma de se expressar, que viria 

de dentro para fora, ressaltando os aspectos individuais em contraste ao que as 

nações viviam, mediante as inquietações políticas. De forma que, o sentimentalismo 

é uma característica marcada pela introversão: o autor romântico cultiva atitudes 

sonhadoras, imaginando um mundo paralelo e atingido pela paixão, o que torna o 

Romantismo um movimento traçado por uma estética da juventude, expressando 

sentimentos juvenis, com o vigor da luta e a intensidade da paixão. Essa 

característica introspectiva mencionada apresenta o artista romântico em uma 

espécie de caos interior, em que surgem outras conhecidas características do 

romantismo: a melancolia e a tristeza que cultivadas em alto grau, conduzem ao 

tédio, e ao chamado mal “do século”. Para fugir (escapismo) do “mal do século” os 

românticos fogem de duas maneiras: suicidam-se ou se mantém isolados dos 

hábitos sociais para uma natureza, igualmente idealizada. 

Se o suicídio foi um fator marcante após o exemplo de Werther, a 

instabilidade psíquica é revelada pela revolução romântica e fornece outro lado 

reflexivo e igualmente marcante, que é o legado. O sonho de todo romântico, 

aparentemente, era morrer antes dos trinta anos, por tal razão, o vício no álcool e 

levar uma vida boêmia era bastante comum. A afirmação de que todo romântico que 

se preze deve “morrer na aurora da existência”, sem dúvida estampava diversas 

expressões do romantismo, todavia, aqueles que sobreviveram ou seguiram com os 

propósitos que trouxeram resultados maiores do que uma morte precoce, foram 

autores que escreveram na história literária um novo caminho para a cultura, como 

foi o caso de Almeida Garrett, embora não tivesse uma vida tão longa (interrompida 

por doença e não por suicídio), enveredou pelo viés da produção não só de suas 

obras, mas dos meios de expressá-las. 
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Há definições teóricas sobre a característica relacionada à fuga para a 

natureza, explanando que a natureza representa uma reflexão dos sentimentos dos 

autores românticos. A projeção do próprio “eu”, no significado individual, a 

introspecção dos seres e os conflitos internos que percorrem suas vidas, dão 

seguimento aos atos e avançam no sentimento patriótico, que estavam diretamente 

influenciados pelos princípios da Revolução Francesa. 

Pelo pensamento liberal na política, os autores românticos acreditam que todo 

patriota está fadado a uma grande missão civilizadora e redentora do povo, a quem 

ama como irmão de dor e injustiça, numa espécie de cumplicidade, de pacto 

ideológico firmado a partir de um objetivo a ser conquistado, eis um elemento que 

soma aos princípios inovadores deste até então novo período literário (na época) e 

instaura-se a busca e a permanência de uma democracia.  

A beleza para os escritores românticos é algo relativizado e a necessidade de 

fuga, daí o escapismo, que dá vazão ao impulso de viajar, e, por conseguinte, dá 

origem a uma copiosa literatura durante o romantismo. A partir do romantismo, o 

tempo pela primeira vez é visto como dimensão psicológica. O romantismo, 

contrapondo-se ao classicismo, que dentre outras definições, era pagão e mítico, 

cultua uma Idade Média que se apresentava como cavalheiresca e cristã, desde os 

preceitos físicos, edificações de templos, até a indumentária e o modo de vida. 

Todos estes aspectos permeiam as obras de Almeida Garrett, considerando que 

literalmente o autor passou por diversos locais e esteve durante o seu tempo em 

conflitos políticos decisivos para sua nação. 

A marca deixada por Almeida Garrett em suas obras é passível de diversas 

análises, dentre elas, quanto à proximidade de um estilo romântico, o que indica a 

complexidade das suas produções, não obstante, quase todas as vezes que alguém 

busca uma espécie de classificação a qual pertence, o romantismo,seja nos livros 

especializados, como enciclopédias, ou em publicações didáticas, na maioria das 

vezes, o apresenta como um nome imprescindível na história da literatura 

portuguesa, mais precisamente como o introdutor do gênero em Portugal, ainda. 

Não obstante, de maneira indiscutível é possível afirmar que a obra de Garrett 

deixou de modo quase que definitivo o seu nome na memória da literatura 

portuguesa, grande parte devido às inovações acrescentadas ao painel cultural e 

também pelo fato de abrir novos caminhos aos autores que surgiram posteriormente. 

As montagens teatrais também atravessaram o século e foram traduzidas em 
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diversos países, inclusive fora da Europa.  Não seria nenhum exagero afirmar que 

Almeida Garrett, até pelo acentuado individualismo que atravessa toda a sua obra e 

os efeitos de sua trajetória artística, merece ser considerado o autor mais 

representativo do romantismo em Portugal, e tal representação além do romantismo 

o deixa ainda mais colaborativo no cenário histórico cultural.  

Este fator de representatividade também avança quanto a sua participação 

histórica e o teor de suas obras. Almeida Garrett em sua produção cultural constitui 

um legado de obras que vão além dos registros ocorridos em Portugal. Ao ser 

incumbido de elevar a cultura nacional de seu país, não o fez apenas por 

encomenda ou mero objetivo de se auto promover; sua trajetória na política, embora 

soe como contrário nos dias atuais, quando são encontradas as mais variadas 

notícias de pessoas filiadas a partidos políticos como trampolim para o poder e 

escrita de seus nomes na história de um país, Garrett viveu outro tempo, que não 

por acaso, possui o efeito paradoxal de ser passado e simultaneamente uma 

reflexão para os dias atuais.  

Se, pelas definições obtidas, o autor é considerado um dos autores mais 

representativos do Romantismo em Portugal, não foi de maneira repentina e muito 

menos inata, Almeida Garrett trouxe uma escrita inovadora marcada por um estilo 

individual que não surgiu sem antes uma grandiosa base cultural, advinda de uma 

carreira política e a passagem por diversos locais, além do contato com as obras de 

Schiller, Goethe, Lord Byron e Herder. A respeito das influências entre os autores, 

Figueiredo (1950, pag.77) indica a seguinte observação, de quando Garrett publicou 

o poema Camões: 

Êste Camões do poema garrettiano não é som ente um Romeu, é 
também um byroniano. O poeta e o seu jau, com seus mistérios e 
ceticismos, com seu individualismo anárquico ou anti-social, são 
parentes do corsário Conrado, de Lara e outros heróis byronianos —
como o é Eurico, enquanto presbítero perdido nas rocas do 
Calpe.Byron é o pai de todas as apologias poéticas do individualismo 
romântico, acima das leis, como os artistas da Renascença. A 
grande obra dos românticos era a sua própria vida. Até o ambiente 
marítimo tem tintas das marinhas de Byron. M as Garrett fez à poesia 
do mar de Byron, que era o Mediterrâneo, o mesmo que fez aos 
recursos expressivos tomados de Shakespeare: ampliou-lhe o raio. E 
d’onde vinha essa ampliação? Do toque mágico do velho espírito 
universal da história portuguesa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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A experiência adquirida ao seu conhecimento fez com que Almeida Garrett 

dominasse uma oratória parlamentar2, destacada muitas vezes pelo pensamento 

doutrinário e pedagógico, além do jornalismo, a habilidade com a poesia, uma 

criatividade notável quanto à prosa de ficção, a dramaturgia e o teatro. O autor 

efetivamente, para alguns estudiosos como Massaud Moisés em Literatura 

Portuguesa (2011 pag.47) não se tornou um romântico autêntico, alegando que: 

“faltava a condição fundamental para o ser: faltava-lhe o egocentrismo do 

sentimentalismo, apoiado numa imaginação poderosa e desbordante”. Entretanto, 

guardada e considerada observação quanto ao estilo, a obra de Almeida Garrett 

provou que a continuidade de sua produção cultural seguiu vivamente atravessando 

os períodos literários afora. 

O trabalho de Almeida Garrett mesmo ao ser mencionado historicamente 

pelas nomeações de cunho político e pelo seu contato com a nobreza teve uma 

atenção muito dedicada à dramaturgia, ao teatro, na prosa, tanto verídica quanto a 

fictícia. A poesia era uma espécie de reportagem biográfica partindo de suas 

inspirações e inquietações. Também é de conhecimento que,  posteriormente há um 

salto do seu modo de escrever próximo arcadismo para a fase romântica, neste 

período, o autor dedica-se à escrita envolvida em temas históricos, enredos 

medievais,  painéis de aspectos quinhentistas, aliados aos conceitos culturais 

populares, folclóricos e lírico-amorosos, ganhando proporção admirável. 

Observa-se que Almeida Garrett manteve uma relação criativa não apenas no 

campo da dramaturgia, quando escreve as peças teatrais, mas também com uma 

efetiva participação da vida teatral, acompanhando montagens de suas peças e 

tendo inclusive atuado, marcando seu nome na história da literatura, da dramaturgia 

e do teatro ao se envolver por completo na edificação de sedes culturais. 

A produção cultural garrettiana fez história, formando um caminho de 

reafirmação de sua relação com o romantismo, mesmo que sob definições de um 

romantismo distinto, em que o idealismo, o sentimento e a criação do autor 

valorizam o povo português em ações históricas, na proporção em que consagrava o 

que há de mais sublime e substancial na história da literatura dramática e do teatro.  

Maria João Brilhante (1982, pag.32) afirma: 

                                                             
2  Parlamentar nesta situação refere-se à oratória, independente de atividade na câmara ou de 
pertencer aos partidos, tratando-se da raiz da palavra que vem do francês “parler”, falar, ou seja, uma 
relação com os discursos em geral. 
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Garrett escolherá a partir da História, e da história da literatura 
particularmente, desde logo fazendo apelo a um conhecimento que 
só poderá vir da leitura. Adequação, por conseguinte, do teatro ao 
público que lê. Não é, por isso, desprovida de sentido a introdução 
de citações no Frei Luis de Sousa; processo que consiste em falar 
dos códigos culturais em jogo no texto através de obras que o leitor 
deve conhecer bem. 

Notadamente há uma atenção voltada ao público no sentido do conhecimento 

das obras, inseridos nos contextos, o que indica uma criação e uma produção 

artística de alcance cultural perene, que nem de longe ficaria atrelada à incumbência 

de renovar a cultura portuguesa tão somente por encomenda ou para exaltar a 

nação; há uma verdade além da verdade cênica, pertencente aos propósitos 

humanos em prioridade dos feitos solicitados pela corte. 

Após participar da Revolução Liberal de 18203, veio um período de exílio que 

Almeida Garrett enfrentou ao total três anos inspirou o autor ainda mais no tocante à 

concepção de ideias que de fato viessem a significar alguma diferença do ponto de 

vista cultural, posteriormente à insurreição de Vilafrancada4, e tendo residido na 

Inglaterra, recebido pela família Hadley, em uma casa de campo em Edgbaston. 

D’alge (1984, pag.10) comenta na cronologia da vida de Almeida Garrett, a 

importância do exílio para sua formação, que o faz crescer muito culturalmente e 

ampliar seus anseios como escritor 

Esta nova fase marcará para sempre a vida de Garrett. Aprende 
inglês; lê, fascinado, Shakespeare, Byron, Walter Scott. Descobre as 
velhas baladas inglesas. É neste período que as primeiras sementes 
do Romantismo começam a germinar dentro do escritor. A 
necessidade de ganhar a vida leva-o à França, onde obtém emprego 
na Casa Laffitte. No tempo livre lê Musset e Victor Hugo, e encontra 
estímulos para aderir à corrente que parecia invadir o mundo. 

De fato ocorreu o período que teve maior contato com as obras mais 

conceituadas de outras épocas e do romantismo, desde as tragédias, comédias e 

sonetos de Shakespeare, os poemas de Lord Byron, os romances históricos de 

                                                             
3 Ocorrida em 24 de agosto de 1820, também é conhecida por Revolução liberal do Porto, que 
apresentou consequências em Portugal e também no Brasil, como o retorno da Corte Portuguesa, o 
fim (por pouco tempo) do Absolutismo, a primeira constituição portuguesa, e a independência do 
Brasil.   
4 Insurreição liderada pelo Infante D. Miguel de Portugal em Vila Franca de Xira, município português 
em 27 de Maio de 1823. Caracterizado como um golpe de Estado que encerrou o governo liberal da 
época. Os tradicionalistas, reprovando o regime liberal ocorrido após a Revolução de 24 de agosto de 
1820, exigiam a volta do Absolutismo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Franca_de_Xira
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1823
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Walter Scott e outros autores que o influenciaram na produção e inspiraram as 

características dos trabalhos que viria a escrever, como também afirma Teixeira 

(2014, pag.72): 

Estas migrações forçadas, impostas pelos constrangimentos políticos 
de um tempo grandemente conturbado, são ao mesmo tempo 
migrações culturais que proporcionaram tanto a Garrett como a 
Herculano um contacto mais profundo e abrangente com os autores 
do Romantismo inglês e francês. Como cônsul-geral em Bruxelas 
Almeida Garrett teve oportunidade de um contacto mais direto com 
Goethe e Schiller na sua língua original. 

De forma que, notadamente suas experiências em diferentes locais, o contato 

com outras nações e as pessoas que surgiam dos mais variados lugares, incluindo 

nações, povoados, etnias e até mesmo outros continentes, permitiram que Almeida 

Garrett estivesse cada vez mais envolvido tanto em sua participação política como 

na inspiração de suas histórias. Em 1824 viveu por dois anos na França, antes de 

regressar a Portugal e trabalhar como jornalista, tendo contato com todos os 

acontecimentos próximos de seu país e de sua época. 

  Berthold (2011, pag.436) aponta que “o romantismo foi capaz de ligar-se 

tanto à Revolução quanto à Restauração”, o que indica esses efeitos na época em 

que Almeida Garrett viveu em grande ebulição política e cultural, não somente ele 

como também todos que entraram em contato com sua obra. A definição de 

influência neste contexto é ainda maior, ao se tratar de uma produção cultural, a 

obra nasce, é apresentada, ganha espaço em novos formatos, e se tratando de 

escrita e teatro, permanecendo por gerações. 

Nesse período o autor muito escreveu, dirigindo jornais, revistas e 

semanários, além de suas próprias produções, mas em 1828 teve de sair 

novamente de Portugal, por razões políticas, num período de grande atuação na 

escrita, em especial no campo jornalístico, regressando à Inglaterra, até depois 

tomar parte no Desembarque do Mindelo5 e no Cerco do Porto6, nos anos de 1832 e 

33. Após um tempo em que atuou como cônsul geral em Bruxelas, teve contato com 

muitas obras internacionais que influenciaram sua escrita e determinaram cada vez 

                                                             
5 Designação dada ao desembarque das tropas liberais a norte do Porto em 8 de Julho de 1832, 
durante as Guerras Liberais, nome pela qual ficou conhecida a Guerra Civil Portuguesa (1828-1834). 
 
6  Período de julho de 1832 a agosto de 1833, no qual as tropas liberais de D. Pedro estiveram 
cercadas pelas forças absolutistas fiéis a D. Miguel. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1832
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerras_Liberais
https://pt.wikipedia.org/wiki/1832
https://pt.wikipedia.org/wiki/1833
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_IV_de_Portugal
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mais sua participação em lutas liberais.  Teixeira (2014, pag.72) apresenta 

historicamente este fator como um contato direto em que o autor traça seus 

caminhos: 

A adesão de Almeida Garrett e Alexandre Herculano à causa liberal 
levou-os por mais de uma vez ao exílio. À Revolução de 1820 que 
possibilitou a implementação da primeira Constituição Portuguesa 
sucedeu, em 1823, um contragolpe das forças absolutistas lideradas 
por D. Miguel, a Vila-Francada que terminou com a primeira 
experiência liberal portuguesa. Grande parte dos Liberais vêem-se, 
então, forçados a sair do país. A morte de D. João VI em1826 e a 
nomeação de D. Pedro IV como seu sucessor permitiu o regresso a 
Portugal dos liberais exilados, mas dois anos depois é restaurado o 
Poder por D. Miguel que põe fim à Carta Constitucional outorgada 
por D. Pedro. Dá-se então uma segunda vaga de exílio de grande 
parte dos liberais, que planeiam no estrangeiro a recuperação do 
poder ao lado de D. Pedro. Em 1832 o exército de D. Pedro e os 
liberais no exílio encontram-se para efetuarem o  desembarque do 
Mindelo, operação militar que culmina com a ocupação do Porto. 
Com eles vem Almeida Garrett que durante esse período se tinha 
fixado em Inglaterra e em França. 

É exatamente essa vasta trajetória político-social de Almeida Garrett, em 

poucos anos que pretende ser abordada ao longo desta investigação, dada a 

representatividade deste escritor na literatura e na dramaturgia, além da escrita, 

foram diversos movimentos dos quais participou, com destaque para os movimentos 

revolucionários, marca característica que denota um impulso que não contemplava 

seus interesses individuais, mas sim coletivos, tais como a oposição ao Cabralismo7, 

o envolvimento no Setembrismo8, o apoio à Guerra Civil da Patuleia9 e a presença 

                                                             
7 Designação pela qual ficou conhecido o período, de 1842 a 1846, em que António Bernardo da 
Costa Cabral (1803-1889) dominou a política portuguesa. O Cabralismo caracterizou-se pela adoção 
da doutrina constitucional contida na restaurada Carta Constitucional de 1826, permitindo assim criar 
um enquadramento estável que foi explorado pelo governo. CABRAL, Alexandre 
A lenda de "Camilo Guerrilheiro". 1983, pp. 7-39. 
 
8 Política que nasceu da Revolução de setembro. As suas figuras mais importantes foram Passos 

Manuel e o Visconde de Sá da Bandeira (Sá Nogueira). A Revolução de setembro teve lugar no ano 
de 1836, motivada pelo descontentamento produzido pela política de pendor liberal-cartista. Os seus 
protagonistas foram os democratas em conjunto com os membros da burguesia industrial e os 
comerciantes, aos quais se aliaram as classes baixas contra os grandes proprietários e os grandes 
burgueses ligados ao grande comércio estrangeiro, defensores do ideário cartista. Porto Editora, 
2003-2012, p. 36.  

9 Nome dado à guerra civil entre Cartistas e Setembristas na sequência da Revolução da Maria da 
Fonte. Para alguns autores especialistas, o nome “Patuleia” deriva de pata ao léu (pé descalço) 
enquanto outros defendem que é apenas um termo espanhol que significa “soldadesca sem 
disciplina”. Porto Editora, 2003-2019, p. 21 
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na Revolução de Maria da Fonte, em época na qual chega à necessidade de se 

esconder para a proteção de sua integridade.  

Berthold (2011) discorre sobre o romantismo de forma bastante peculiar e ao 

mesmo tempo com afinidades à trajetória da produção cultural de Garrett, em 

especial quanto ao segmento existente entre a escrita e o teatro: 

Um certo número de definições teóricas frequentemente citadas 
foram propostas para distinguir o classicismo do romantismo. Pares 
de contrastes tais como lei e gênio, intelecto e emoção, forma 
fechada e aberta, completeza e infinitude, arte objetiva e subjetiva, 
todas tocam apenas aspectos parciais, tal como a polêmica 
observação de Goethe: “O clássico é o que é saudável, o 
romantismo é o que é doente”. 

Os elementos presentes da cultura clássica no romantismo são formadores 

de muitas pautas de discussões literárias, o que é muito bom perante os 

questionamentos e os estudos mais apurados que despertam interesse no público. A 

movimentação política de Almeida Garrett demonstra tal definição romântica, 

avançando os conceitos pré-estabelecidos de pessoas sonhadoras e unicamente 

fugitivas de sua realidade, mais do que o escapismo, o exílio foi uma necessidade 

para a continuidade de sua produção, com o objetivo de expressar suas ideias em 

conformidade com o que acreditava para a significação de um criador, da criação 

das obras e a quem ou a quê se destinam. 

Em contrapartida, o autor atuou em importantes cargos que foram decisivos 

para sua influência na cultura e na construção de órgãos culturais, paralelo a sua 

vida de escritor e às lutas políticas, que na realidade formava um todo, o conjunto de 

uma vida que possibilitou o acesso cultural de muitas outras, pois foi oficial na 

Secretaria de Estado do Reino, depois Vogal-Secretário da Comissão de Reforma 

Geral dos Estudos, Embaixador na Dinamarca, Cronista-mor do Reino Português, 

Deputado no parlamento, Ministro dos Negócios Estrangeiros e entre outras 

nomeações, torna-se Visconde por decreto do Rei D. Pedro V de Portugal. 

E de que forma Almeida Garrett emerge sob o aspecto da contribuição 

cultural? Que contribuição é essa e qual é o conceito de contribuição cultural? 

Ocorre que durante sua existência e anos de atividade, Almeida Garrett produziu 

uma obra extremamente qualitativa que deixou algo além do que apenas a marca de 

um texto bem apreciado, seja no teatro ou na prosa, nos romances, nos contos. 

Deixou também um forte traço que é reconhecido justamente por esta qualidade de 
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suas obras, caracterizado pela influência da edificação de pontos culturais e a 

preocupação de apresentar a cultura para seus leitores, espectadores e afins, 

disseminando por grande parte dos territórios de Portugal exerceu alguma 

participação. 

No ano de 1836, após a Revolução de Nove de Setembro, a Rainha D. Maria 

II, filha mais velha de D. Pedro I, Imperador do Brasil, decreta a fundação do 

Conservatório Nacional de Lisboa, proposto por Almeida Garrett, que só viria a 

efetivamente ser inaugurado quase dez anos depois, após longo período em que 

Garrett fora encarregado por Passos Manuel (1801-1862) de organizar o teatro 

nacional de Portugal, sendo inclusive nomeado responsável, por meio de portaria 

régia, de criar a Inspeção Geral dos Teatros e Espetáculos e o Conservatório Geral 

de Arte Dramática. E dentre tais ações, elaborou o regulamento de direitos autorais, 

a instauração de prêmios relacionados às atividades dramatúrgicas e a busca de um 

repertório que trouxesse a afirmação de um teatro nacional que exaltasse o país. 

É muito revigorante, quando mais de um século depois, em diversas 

publicações relacionadas ao teatro, encontram-se pontos afins em termos de 

transformação, da participação efetiva da arte e da afirmação da cultura em 

benefício das pessoas, sobre tal efeito Boal (1977, pag.23) afirmou: 

Para que os transformadores da realidade possam transformá-la, 
precisam conhecê-la através do estudo, da participação política, e 
também através do teatro. O realismo – e ainda mais, o naturalismo 
– tende a apresentar o fenômenos, ocultando as leis;certo teatro de 
“ideias”, tende a discutir as leis sem a produção dos fenômenos 
(ideias abstratas) [...] toda peça deve mostrar os dois níveis. 

A continuidade de buscas transformadoras encontrada em autores bem 

distantes do romantismo acentua uma ação crescente, não propriamente opositora, 

que iniciou se não inteiramente, mas ainda que de modo impulsionador, com 

Almeida Garrett. Sabe-se que a produção constante de estudos acadêmicos é muito 

representativa para tornar ainda mais próxima a relação da literatura de Portugal e 

Brasil. Mas de que modo Almeida Garrett incide sobre a produção literária no Brasil? 

Esta questão é necessária mesmo depois de tanto tempo, até hoje as suas obras 

continuam a marcar as produções literárias no Brasil. Tal continuidade é atuante, e o 

efeito de suas criações, mesmo após tantos anos e atravessando gerações. O intuito 
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de promover mais pesquisas, produções culturais, ampliação do conhecimento e 

reflexão sobre diversos acontecimentos históricos permeiam toda a tese. 

A conscientização cultural é um pólo de grande abrangência para a melhoria 

e o surgimento de aspectos benéficos educacionais, por meio de leitura, prosa, 

poesia, teatro, música, dança, artes plásticas, como vias de circulação de todo 

material que já foi produzido e também de criação vanguardista. Neste âmbito, a 

obra de Garrett é extremamente vindoura como exemplo de produção cultural que 

incentiva a arte além da contemplação e do círculo outrora limitado, estendendo-se 

assim, para todos os leitores e espectadores. 

A forma artística presente nas obras de Almeida Garrett na literatura e no 

teatro do século XIX traz uma qualidade dramatúrgica especial, ao ser analisada do 

ponto de vista do ineditismo aliado a uma espécie de frequência temática não 

inédita, que se repetia sem esgotar o repertório. Esse paradoxo cultural apresenta 

os traços marcados de sua escrita, desde a época em que estudou em Coimbra até 

ser nomeado como um dos principais mentores do teatro nacional em Portugal. 

A estética de suas obras no Período Romântico também é caracterizada por 

sua trajetória política, mesclando assim os estilos trágicos e dramáticos, tal 

característica ocorre sem passar despercebida de menções, permanecendo de 

modo secular sob o status de obra prima do teatro português. D´alge (1980, pag.14) 

escreveu sobre tais características em Almeida Garrett: 

Garrett seguiu fiel aos postulados da nova corrente literária, 
estudando o verdadeiro espírito português  nas tradições do 
povo, a exemplo do que Scott e o bispo Percy fizeram na Inglaterra. 
Reuniu e restaurou as canções populares, as xácaras, solaus, 
romances e rimances, valendo-se dos amigos, das notas deixadas 
pelo Cavaleiro de Oliveira, e tendo como primeira fonte de inspiração 
Rosa de Lima, a quem evocará em outras ocasiões. 

As obras Viagens na minha terra e Frei Luís e Sousa, por exemplo, são 

extremamente recorrentes nas listas dos principais vestibulares brasileiros, o que 

constitui um aspecto de grande relevância para a contribuição cultural de Garrett. 

Questiona-se o que faz uma história no campo literário e teatral sobreviver tanto 

tempo? Ou ainda, ressurgir de tempos em tempos como um marco artístico? A razão 

de tais ocorrências está relacionada a um eixo que se completa a essa total 

relevância: o público, leitor e espectador. 
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Desde as primeiras mudanças sociais no que se refere ao povo como público 

leitor, surge a possibilidade crescente de um autor permanecer em evidência ou vir à 

tona mesmo após séculos. Sim, a população letrada, que outrora era restrita aos 

homens de poder por detenção do capital, amplia com o alcance da educação e a 

disseminação da cultura em diversos locais. Eis que a qualidade de um autor, 

praticamente de modo natural, por uma questão de escolha e apreciação torna-se 

uma figura célebre permanente. 

Apesar de uma possível imagem heroica em seus propósitos e 

acontecimentos de vida, que também fora explorada beneficamente por afinidades 

com a democracia da imprensa, Santos (1988, pag.23) escreveu que Garrett não se 

furtava aos seus deleites: 

Amante dos prazeres mundanos, galante e apaixonado, foi sempre 
um conspícuo ator do palco social romântico, sabendo reverter em 
seu favor a imagem de dandy cosmopolita que sempre cultivou. No 
auge de uma carreira brilhante e de uma vida intensamente fruída, 
Almeida Garrett podia justamente orgulhar-se da sua eclética 
presença na cultura portuguesa de Oitocentos. 

Durante sua carreira, especificamente no teatro, a primeira obra de destaque 

do autor foi, em 1838, Um auto de Gil Vicente. Seis anos depois, publicou a peça 

que é considerada a sua obra-prima: Frei Luís de Sousa, apontada pelo crítico 

alemão Otto Antscherl (1895-1942, aparece em JB de Almeida Garrett: und seine 

Beziehungen zur Romantik, 1927) a “obra mais brilhante que o teatro romântico 

produziu”, Buescu (2009, pag.237) apresenta em seu ensaio a importância de 

Garrett na Alemanha:  

O próprio Almeida Garrett, educado por seu tio, D. Frei Alexandre da 
Sagrada Família, Bispo de Angra, lera com o consentimento do seu 
eclesiástico mentor algo de Leibniz e de Kant. Garrett leria também 
Schiller e Goethe, que largamente referencia nas Viagens. No 
entanto, quanto a Garrett e à cultura alemã, para além do seu 
contacto enquanto jovem estudante sob a orientação de D. 
Alexandre e em Coimbra, tomar-se-á efectiva e determinante depois 
do seu exílio em Londres apôs a vitória do regime liberal em Portugal 
e sobretudo o seu consulado na Bélgica em 1834-35: Aí, o contacto 
directo com Herder, Goethe e Schiller abre-lhe perspectivas mais 
amplas.É esse, de resto, o pensamento de Gerd Moser(^^ que 
acolhe e aplaude a tese de Otto Antscherl''^ em cujo livro cristaliza os 
seus fundamentos na obra garrettiana na sua vertente 
essencialmente romântica. Demonstra por isso as relações sócio-
políticas e estéticas entre a produção literária do romântico português 
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com o grande movimento estético-Iiterário do seu tempo na Europa, 
remetendo paraa questão das influências alemãs na obra de Garrett, 
aliás mencionadas no estudo de Otto Antscherl sobre Garrett, Diz 
ele, que durante a sua estadia em Bruxelas, Garrett teve muitos 
contactos com a Literatura Alemã que de certo modo o influenciaram. 
Goethe, Herder, os irmãos Schlegel Bürger e Schiller são alguns 
desses autores alemães, cujas obras Garrett leu com agrado. 

Na definição do Conselho da Comunidade Luso Brasileira do Estado de São 

Paulo, há uma nota dedicada como o “inesquecível Garrett”, ressaltando, além de 

suas obras, o fato de ter sido o proponente da edificação do Teatro Dona Maria II. 

A conturbada época de revoluções sociais parecia incentivá-lo a produzir 

cada vez mais, e seus trabalhos apresentavam traços dessa vivência, o que existe 

de comum nessas obras é o enfoque na história nacional e uma naturalidade dos 

diálogos numa época em que os enredos privilegiavam a Antiguidade Clássica. 

Características como a espontaneidade e a simplicidade também se fazem 

presentes nas coletâneas Flores sem fruto, de 1844, e Folhas Caídas, de 1853, que 

são publicações importantes perante a poesia portuguesa escrita até aquele 

momento, representando uma inovação e identificação daqueles que passavam a 

conhecer seus escritos e a representação de suas peças teatrais. D’alge (1980, 

pag.12), mostra um posicionamento de Garrett em relação à sociedade: 

A causa da libertação dos escravos interessara Garrett desde os 
anos da vida acadêmica. No ano em que publica o "A Quem Ler" 
das Folhas Caídas e em que está a escrever Helena,advoga, no 
Conselho Ultramarino, não só o fim da escravatura como também o 
direto de os escravos, depois de libertados, entrarem em gozo de 
todos os direitos civis. Por sua iniciativa redige-se a Organização e 
Regimento da administração da justiça nas províncias de Angola, 
São Tomé e Príncipe e suas dependências, para o qual Garrett 
escreve um relatório, que é levado pelo secretário Gomes de Amorim 
ao respectivo tribunal. Para a elaboração desse relatório, interrogara 
Garrett o seu secretário acerca dos costumes e viver  dos 
escravos no Brasil, com fizera, com relação a Angola, ao seu amigo 
Teixeira de Vasconcelos. 

Esta é uma das inspirações mais fortes que perpassam pela escrita do autor, 

o estilo de sua produção permeada de uma realidade que viria a compor suas 

criações, fator que o deixa mais célebre pela complexidade dos acontecimentos.   

Sob uma ótica mais analítica podemos notar características que merecem 

atenção, tais como a liberdade da metrificação, o vocabulário comum, o ritmo e a 

pontuação caracterizados pela subjetividade.  Influenciado por leituras consideradas 
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de renome e os países pelos quais viveu, produz uma espécie de poesia popular e 

até mesmo as cantigas medievais evocadas de um tempo anterior, além de textos 

em que existe uma predominância da subjetividade, dando margem a uma 

interpretação repleta de possibilidades. 

A escrita segue em constante solidez, entre os textos em prosa, Viagens na 

minha terra, de 1846, é considerada até hoje uma obra-prima por mesclar dois 

elementos.  A história foi publicada entre 1843 e 1845 na Revista Universal 

Lisbonense, e reunido posteriormente em volume em 1846, Viagens na minha terra 

é uma obra chave da literatura romântica portuguesa. A narrativa de Garrett partiu 

da inspiração de dois autores clássicos: Viagem Sentimental (1787), do irlandês 

Laurence Sterne (1713 -1768) que viveu na Inglaterra e em Viagem à roda do meu 

quarto (1795), de Xavier de Maistre (1763 -1852) francês que curiosamente entrou 

para o exército russo. De um lado, a história apresenta uma admirável digressão 

autobiográfica real de uma viagem que Garrett realmente fez de Lisboa a Santarém, 

em 1843; por outro, uma história que envolve personagens criados pelo autor, como 

Carlos, Frei Dinis e Joaninha. Saraiva (1999, pag.75) escreveu sobre os aspectos da 

obra  

Há em todo este enredo um claro simbolismo político e social: o 
emigrado é filho do frade, como o Portugal revolucionário é filho do 
Portugal clerical; e só por acidente aquele não assassina o pai, como 
o novo Portugal liquidara pela base o Portugal antigo. 

Nota-se que em torno das personagens há uma atmosfera patriótica e ao 

mesmo tempo crítica, indicando a nação e seu poderio, seus governantes sob 

diferentes pensamentos, é também uma das marcas da mudança de estilo literário 

introduzida por Almeida Garrett. 

Ainda como parâmetro de sua trajetória, em relação a toda movimentação 

cultural e seus efeitos, o livro é considerado um pioneiro da prosa da moderna 

literária portuguesa, trazendo um estilo que se separa da tradição conservadora da 

prosa clássica e traz elementos que de certa forma, aparecem a frente de seu 

tempo, por exemplo, o que surgiria tempos depois com o realismo de Eça de 

Queirós. Alguns componentes jornalísticos e dramáticos também se relacionam, 

acentuados por uma narração que incorpora, assim como ocorre no teatro, diversos 

fatores da linguagem oral. Esse fator determina novos aspectos que argumentam o 
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projeto a mostrar que há um vanguardismo capaz de propor mudanças além da 

escrita, inclusive a construção de pólos culturais. 

Ainda sob a análise de sua obra, alguns personagens têm facetas simbólicas 

bem delineadas. É o caso de Frei Dinis, associados a aspectos positivos e negativos 

de um Portugal absolutista já ultrapassado; e Carlos, vinculado de diversas formas a 

uma visão renovadora e liberal. Os insucessos deste último, de alguma forma, 

indicam para um país ainda abalado por uma guerra civil em busca de padrões mais 

modernos. 

Diferentes análises da obra enfatizam aspectos híbridos na sua construção, 

que reúne abordagens de vários gêneros, como literatura de viagens, novela 

sentimental, memória autobiográfica, ensaio sociológico-político, diário íntimo e 

prosa de ficção. Nesse aspecto, existe a possibilidade de mergulhar na criação por 

traços geográficos, culturais e políticos, algo bastante inovador num período em que 

predominavam os romances históricos. 

Todo o contexto histórico no qual Garrett participou também é marcado por 

diversas interpretações que foram decisivas para o entendimento da cultura 

portuguesa de seu tempo e posteriormente de outros povos, influenciados geração 

após geração, ao notarem a presença atuante que foi além da ação literária, no 

Brasil, por exemplo, vários intelectuais tomaram maior amplitude na escrita, 

inspirados por ideais Liberalistas. 

Na edição brasileira de Frei Luís e Sousa, realizada pelo Grupo Ediouro, a 

apresentação de Antonio Soares Amora cita que Garrett manifestava interesse 

literário pelo Brasil, sob a ótica indianista e a natureza pitoresca e costumes, 

chegando a tentar ao menos duas vezes escrever a respeito, em 1830 “Comuraí” e 

nos capítulos inacabados de Helena, passados na Bahia. 

O estudo da obra de Garrett constitui uma busca pelo desenvolvimento de 

uma metodologia, que contribua com o andamento dos conteúdos programáticos de 

diversas vertentes do teatro e da literatura. O constante diálogo entre as adaptações 

é um dos caminhos para manter uma obra em atividade e simultaneamente abrir 

espaços para novos experimentos que venham a proporcionar benefícios 

educacionais e artísticos para todos que estiverem em contato com as obras. 

Sob o ponto de vista de uma imagem construída na história da literatura como 

um autor romântico e que apresentou o romantismo em Portugal, Garrett 

impulsionou muito mais do que tal imagem na escrita. Sua produção cultural, que se 



50 
 

estendeu na dramaturgia, nos palcos e na construção de espaços voltados à cultura, 

também se deve aos consideráveis feitos, nos quais Garrett desempenhou sempre 

com muito empenho. Dentre os maiores destaques de Almeida Garrett, quanto as 

suas ocupações em seu período de vida, várias passagens refletiram diretamente 

em suas obras, tais como: 

Par do reino-Como Par do reino, integrando o sistema de honras e nobreza 

do Pariato 10 , o dramaturgo teve uma atuação significativa para a corte, o que 

representa uma influência na aristocracia monárquica, algo que não fica apenas 

limitado à nomenclatura pomposa, mas em especial pelo fato de sua obra percorrer 

dentre os aristocratas e líderes, efetuando assim, uma via histórica de comunicação 

dos aspectos humanos e humanitários. 

Como orador, também levou sua representatividade de modo a ser visto por 

muitas pessoas, sua atuação política despertava a curiosidade em torno de suas 

obras, e à medida que as peças teatrais eram encenadas, ampliava ainda mais uma 

espécie de expectativa sobre os movimentos sociais da época e as perspectivas em 

torno de mudanças, decorrentes dos constantes movimentos políticos que surgiam. 

O ministério em Portugal também foi outro cargo de propulsão para o 

dramaturgo, no sentido de colocar em prática suas ideias e buscar maior alcance da 

arte, visto que não havia uma distinção do Garrett político e o Garrett artista, sendo a 

mesma pessoa com sua personalidade e seus ideais voltados para uma existência 

marcada pela literatura e a dramaturgia.  

Nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros de Saldanha, incumbiu-se não 

apenas de produzir seus escritos como também de estabelecer uma cultura que 

possuía um plano para a fundação e organização de um teatro nacional, com o 

gosto do público, com qualidade, o qual, sendo uma escola de zelo e boa reputação, 

contribuiu para a civilização e aperfeiçoamento moral da nação portuguesa. Além 

disso, já havia sido deputado pelos Açores entre 1837 a 1842, o que lhe forneceu 

bases maiores para suas propostas, como o que ocorreu posteriormente, ao 

apresentar um relatório sobre a reforma administrativa no início de 1854. 

Sob o cargo de Secretário Honorário fez uma série de proposições a favor da 

cultura, em torno dos acontecimentos que reerguiam Portugal, ainda que fosse 

                                                             
10  Sistema de títulos da aristocracia, historicamente usado em muitos sistemas monárquicos de 
governo. O termo "pariato" tecnicamente se refere a um subconjunto do sistema completo de títulos 
da nobreza, e o significado varia de país para país. 
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constantemente ameaçado pelas ideias liberais, enfrentando forte grupo de 

opositores miguelistas e cabralistas, tendo ele se oposto ao Cabralismo, além de ter 

sido membro ativo da maçonaria, mais precisamente a loja maçônica Sociedade 

Jardineira e também se tornou membro fundador da Sociedade Patriótica 

Lisbonense. 

Impulsionador do teatro em Portugal – Por ter sido considerado pela Rainha 

Dona Maria II um dramaturgo capaz de elevar a cultura nacional, teve a incumbência 

de defender os principais pontos culturais de Lisboa, a começar pelo teatro que 

levou o nome da rainha e que existe até hoje, além do Conservatório Nacional de 

Lisboa e atividades diversas em vários teatros, desde a leitura de textos, seguida de 

eventos comemorativos de arte, apresentação de espetáculos e valorização de 

artistas que estavam relacionados aos projetos. 

A Revolução Liberal do Porto teve imensa repercussão na história de Portugal 

e consequentemente na história do Brasil, considerando que toda movimentação 

estava praticamente às vésperas de ocorrer a Independência, fato que viria a se 

concretizar em 1822. Garrett teve intensa atividade nesse período, considerando 

que a corte portuguesa retorna para a terra natal, saindo do Brasil, de onde estava 

desde a ocasião da Guerra Peninsular, este outro grande movimento que marcou a 

vida do autor, em face as suas vivências em meio às batalhas contra o Absolutismo 

e a consolidação da primeira Constituição em Portugal.  

Conforme a Fundação Mário Soares e o Arquivo Histórico Parlamentar da 

Assembleia da República, além de tais informações consideraram, apesar da difícil 

conjuntura dos movimentos políticos, realizarem menções que permanecem até os 

dias atuais, celebradas como, por exemplo, em sessão solene na Academia das 

Ciências de Lisboa, em 24 de fevereiro de 2000: 

Não é fácil, nesta breve e despretensiosa invocação de Garrett, 
como homem político, acompanhar, a par e passo, as vicissitudes de 
uma vida tão rica, variada, sujeita sempre aos azares das 
transformações e das contradições das correntes políticas 
dominantes em Portugal e na Europa. E tantas elas foram. 

Ao considerar a Guerra Peninsular, a abertura dos portos, o primeiro império 

francês aliado ao império espanhol contra a aliança do Reino Unido e Portugal, 

Almeida Garrett passou por uma transição bastante conturbada visto que depois de 

seu exílio viveu na França, um dos países que estavam do lado oposto de seu país. 
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Entretanto, as análises dos propósitos e da conjuntura temática que levaram aos 

conflitos fizeram do autor um dramaturgo de personalidade firme, com fortes 

pensamentos críticos que o forçaram a enfrentar grandes lideranças e muitas vezes 

pagar um preço alto por suas escolhas, incluindo prisões, demissões e privações de 

direitos.   

A mencionada insurreição de Vilafrancada, com a atuação de Dom Miguel de 

Portugal em Vila Franca de Xira em 27 de maio de 1823 foi outro acontecimento na 

vida de Almeida Garrett, que serviu como outro marco em sua escrita, tendo em 

vista a sequência das invasões espanholas aliadas aos franceses, além da Santa 

Aliança ocorrida anos antes, fortalecendo as potências monárquicas e resultando em 

vasto painel histórico, que para Garrett, jamais figurou em suas obras como mero 

“pano de fundo”, mas sim percorrendo os temas em grande elevação e 

apresentando personagens profundamente atingidos pelos tempestivos eventos da 

nação. Sobre tal inclinação o próprio Garrett manifestou em vários prefácios e notas 

de suas publicações, como em Frei Luis de Souza (1843), em memória lida em 

conferência no Conservatório Real de Lisboa, em 6 de maio de 1843: 

Ofereço esta obra ao Conservatório Real de Lisboa, porque honro e 
venero os eminentes literatos e os nobres caracteres cívicos que ele 
reúne em seu seio e para testemunho sincero também da muita 
confiança que tenho numa instituição que tão útil tem sido e há de 
ser à nossa literatura renascente, que tem estimulado com prémios, 
animado com exemplos, dirigido com sábios conselhos a cultura de 
um género que é, não me canso de o repetir, a mais verdadeira 
expressão literária e artística da civilização do século, e 
reciprocamente exerce sobre ela a mais poderosa influência. 

Almeida Garrett estava consciente de que o público necessitava e pedia algo 

de maior intensidade nas obras, o consumo artístico, por assim dizer, era crescente, 

ainda que tantos eventos de ordem política abalassem as condições de vários 

locais, era justamente nos mesmos acontecimentos que aqueles que sobreviviam 

buscavam forças para mudar o que não concordavam, e o autor partilhava da ideia 

de que as ações verídicas do passado no drama, seja histórico ou não, e nos 

romances mais variados, eram uma referência para a compreensão dos fatos e a 

apreciação futura. 

Nascido no Porto, Almeida Garrett cresceu na Vila Nova de Gaia, até cerca de 

seus dez anos de idade, trazendo consigo as impressões de uma terra que estava 
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prestes a uma virada de século. O Porto em si, um célebre local que se faz 

necessária a lembrança de que, à época do nascimento do autor, destacava-se pela 

presença de uma classe média ali estabelecida, em decorrência do comércio de 

vinho e as relações com a Inglaterra. 

Seu nome de batismo era João Leitão da Silva, adotando posteriormente o 

sobrenome Baptista por conta de seu padrinho, e tornando-se Almeida Garrett pelo 

sobrenome das avós, Almeida11 por parte de mãe, (lembrando que seu avô fora um 

homem do comércio) e Garrett, segundo o professor da FFLCH Francisco Maciel 

Silveira12,advindo de uma pretensa avó paterna, já no período em fora intitulado 

visconde. 

O sobrenome Garrett passou a ter um significado acentuado nas origens e 

também no sotaque irlandês, pois até então era um apelido que, junto ao sobrenome 

Leitão, na infância lhe rendia apelidos como “bacorinho”. Entretanto “Garrett” em 

diversos locais é pronunciado semelhante a um sotaque francês (algo como “Garré”) 

e em Portugal seguiu a pronúncia de todas as letras (soando “Garrete”). Tais 

particularidades já indicavam um traço do autor que o caracterizou: um 

conhecimento de cunho internacional, capaz de relacionar diversas culturas e levar 

sua produção nacional para outros países. 

A mãe de Almeida Garrett, de acordo com o Professor José Hermano 

Saraiva, (A Alma e a Gente, programa 34, agosto de 2004), era da então província 

histórica do Minho, região que muitos portugueses saíram para colonizar o Brasil, 

sobretudo no século XVIII. Os avós maternos de Garrett conheceram o Brasil, mas 

não chegaram a fixar residência, mantendo contato com parentes que 

permaneceram na América do Sul e outros que constituíram família na ilha dos 

Açores.   

Durante a fase em que viveu seus primeiros anos de vida no Porto, conheceu 

como de costume as chamadas composições oralizadas, os ditos populares, as 

modinhas, que sem dúvida incentivaram seu imaginário no processo de criação de 

histórias, o que seria aliado com bastante intensidade a sua habilidade em lidar com 

fatos históricos e mesclar a ficção e a realidade. 

                                                             
11  Os sobrenomes, como se diz no Brasil, desde os tempos mais pretéritos em sociedade 
representavam uma referência histórica inclusive, portanto bastante comum nas apresentações e 
conversas de negócios. 
12 entrevista disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=32qUpbkJyb4 
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Muitas dessas histórias populares eram contadas em especial por duas 

pessoas distintas, uma idosa de nome Brígida, conforme o Centro de Documentação 

de Autores Portugueses era uma espécie de governanta na família; e Rosa de Lima, 

mulata que dentre outras histórias contava que recebera o nome em homenagem a 

mística da Terceira Ordem Dominicana do Peru, ainda no século XVII. Como era 

uma pessoa de origem muito simples, ao contar histórias com suas palavras, poucas 

pessoas lhe davam atenção. Garrett veio, a saber, com maior propriedade tal 

história muito tempo depois, quando leu e esteve com pessoas que conheciam a 

América do Sul. D´alge (1980, pag.64) apresenta fatores na vivência de Garrett em 

relação a este contato que fez parte de sua vida, compondo em suas memórias 

elementos para suas histórias: 

É, precisamente, no Romanceiro, que vamos encontrar alguns sinais 
da presença brasileira. Os primeiros elementos da poesia popular 
saboreou-osGarrett, menino, na Quinta do Sardão, quando ouvia da 
mulata pernambucana Rosa de Lima as estórias maravilhosas que 
falavam de mouras encantadas, de cavaleiros andantes, de belas 
infantas, de enfeitiçados, de D. Aleixo e D. Gaifeiros. Essa mulata 
havia sido trazida do Brasil pelo avô de Garrett, José Bento Leitão e 
vivia na Quinta do Sardão, ao sul do Douro, em companhia da avó do 
poeta, D. Maria do Nascimento, desuas tias e tio João Carlos. É o 
próprio Garrett quem evoca a figura de Rosa de Lima, em nota 
ao Frei Luis de Sousa, quando coloca na boca do personagem Telmo 

Pais palavras que ouvira na infância. 

As duas mulheres inspiraram o autor a escrever de alguma forma sob suas 

vidas, Brígida em Viagens na minha Terra e Rosa de Lima no prefácio de Adozinda, 

como recitadora. Assim Garrett conheceu muitas histórias e apreciou com ênfase as 

tradições nacionais e as histórias advindas de outros povos e nações, e assim 

motivado a escrever muitas produções que tempos depois foram aproveitadas nas 

edições de Cancioneiro e Romanceiro. 

A infância no Porto ocorreu na Quinta do Castelo e na Quinta do Sardão, de 

propriedade de seu avô, José Bento Leitão, Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo, 

ordem religiosa e militar que existiu entre 1319 a 1834, transformado em ordem 

honorífica pela rainha Dona Maria II, sobre esse período de sua vida Garrett relatou: 

Eu passei os primeiros anos da minha vida entre duas quintas, a 
pequena Quinta do Castelo, que era de meu pai, e a grande Quinta 
do Sardão que era, e ainda é, da família do meu avô materno, José 
Bento Leitão; ambas eram ao sul do Douro, ambas perto do Porto, 
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mas tão isoladas e tão fora do contacto da cidade que era 
perfeitamente do campo a vida que ali vivíamos… uma parda velha, 
a boa Rosa de Lima de quem eu era o menino bonito entre todos os 
rapazes e por quem ainda choro de saudades apesar do muito que 
me ralhava às vezes, era a cronista mor da família… contava-me ela, 
entre mil bruxarias e coisas do outro mundo em que piamente 
acreditava…que, do meu avô, por exemplo, diziam que tinha sido 
apanhado embrulhado num lençol, passeando à meia noite em cima 
dos arcos que trazem a água para a quinta.(GARRETT, Almeida, 
1843, pag.14) 

O pai de Almeida Garrett, de nome Antonio da Silva Bernardo, nascido na ilha 

do Faial, pertencente ao arquipélago dos Açores, era um funcionário da Alfândega, 

fatos que auxiliaram a época da família se deslocar para a Ilha dos Açores, por 

ocasião das tropas de Napoleão Bonaparte (1769 -1821) e do General Nicolas Jean 

de Dieu Soult (1769-1851) invadirem o Porto, para bloquear os navios ingleses, 

como Portugal era uma nação de fortes propósitos aliados à Inglaterra. Este fato 

também é um elemento de registro para a elaboração das obras de Garrett, 

estabelecendo fatores políticos paralelo aos romances e poesias. 

A partir de 1809 é levado aos Açores, até que a família muda-se 

completamente dois anos depois, após os conflitos e invasões francesas no Porto, é 

também de extrema relevância sobre a obra de Garrett, o fato de que desde os seus 

primeiros estudos, ainda muito jovem, teve a influência de dois tios que lhe 

ensinaram idiomas e estudos filosóficos, com destaque para a língua grega e o 

latim, além de muitas informações sobre literatura clássica, João Carlos Leitão, um 

dos tios, irmão de sua mãe, era formado em cânones e juiz de fora no Faial, o outro, 

pelo lado paterno, Dom Frei Alexandre da Sagrada Família, foi o 25º. Bispo da 

Diocese de Angra, e o primeiro nascido nos Açores, além de ter sido eleito bispo de 

Malaca, do Congo e de Angola.  Outro irmão de seu pai, embora não tivesse 

convivido com tanta frequência na infância, teve relevância em sua formação, como 

será abordado mais adiante. 

A formação clássica, principalmente no âmbito literário, é uma influência 

crescente nos estudos de Garrett, cercado de muitas histórias, de diferentes origens 

e de uma erudição que lhe proporcionara identificação com a arte, inclinação para 

com as ações culturais e consequentemente uma atuação significativa no painel 

social que inclusive foi além de sua época. Desde muito jovem aprendeu latim e leu 

diversas obras da literatura grega. 
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Durante a fase em que viveu nos Açores, também pensou em seguir a 

carreira eclesiástica, mas descobriu não ter vocação, preferindo escrever e 

influenciado e incentivado pela história e pela literatura, passou a utilizar o 

pseudônimo de Josino Duarte.  No ano de 1816, vai para Coimbra, e ingressa na 

Universidade para estudo de leis, ali inicia uma inclinação para a filosofia e para a 

política, antes de participar da Revolução Liberal. Junto a Manuel da Silva Passos e 

José Maria Grande participa de uma sociedade maçônica. Ainda em Coimbra funda 

um teatro acadêmico, passando a escrever, no entanto seu drama Xerxes, perde-se 

ao longo do tempo, seguiram as tragédias Lucrécia, Afonso de Albuquerque e 

Sofonisba, estas duas últimas permanecendo incompletas. 

Em 1820 vai para Lisboa já formado em Direito, e inicia um período de 

grandes mudanças em sua vida que refletem diretamente na sua produção literária, 

nesta época já ocorria a Revolução Liberal, no Porto, em Lisboa e outras cidades. 

Nos anos seguintes, o autor ganha maior espaço no teatro, ao encenar Catão, uma 

tragédia construída em versos decassílabos brancos, tendo sua montagem 

apresentada pela primeira vez em setembro do ano de 1821, no Teatro do Bairro 

Alto, simultaneamente com a farsa O Corcunda por amor, ambas foram publicadas 

um ano depois. Foi o ano do retorno de D.João VI a Portugal, além de fatos 

marcantes como a abolição da Inquisição portuguesa e a regulamentação da 

liberdade de imprensa no Brasil, antes da independência. 

De acordo com a Porto Editora, o volume contém, além de um prefácio 

doutrinário em que Garrett discorre com muita eloquência e uma atenção minuciosa 

para os leitores, uma espécie de tese acerca das dificuldades da arte dramática e da 

necessidade de combinar o "gênero romântico" com o "gênero clássico", conforme 

também pode-se encontrar e, uma Carta do autor a um amigo em Coimbra", nesta 

carta Garrett analisa os pontos de contato entre a sua peça Catão e a obra 

homônima do autor britânico Joseph Addison (1672 – 1719).  Ainda em memória lida 

em conferência no Conservatório Real de Lisboa, em 6 de maio de 1843, Garrett fez 

menção ao fato: 

Eu tinha feito o meu primeiro estudo sobre o homem antigo na antiga 
sociedade; pu-lo no expirar da velha liberdade romana, e no primeiro 
nascer do absolutismo novo, ou que deu molde a todos os 
absolutismos modernos, o que vale o mesmo. Dei-lhe as formas 
dramáticas: é a tragédia do Catão. 
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Como o próprio autor afirma, no prefácio à segunda edição da tragédia, o 

assunto é o mais nobre, mais heroico e mais trágico de toda a história antiga e 

moderna. Representando as últimas agonias da mais solidamente constituída 

república da antiguidade, a moralidade política do drama naturalmente reflete muita 

luz sobre a grande questão que ora agita e revolve o mundo: e mostra (talvez mais 

claro que nenhum dos outros tratados) a superioridade das modernas formas 

representativas e a excelência da liberdade constitucional ou monárquica. A ação 

dramática centra-se na figura corajosa e prudente de Catão, mortificado com o 

destino de Útica, ante a chegada iminente das invencíveis tropas de César. As 

alterações introduzidas na segunda edição da tragédia traçam uma espécie de 

referência às decepções crescentes do autor em relação ao regime liberal. Em 

estudo de Nobre (2010 pag. 10) há um olhar para o teor político do autor: 

As primeiras composições líricas de Almeida Garrett assumem um 
carácter político, fruto do contexto histórico em que foram 
produzidas. Reunidas posteriormente em Lírica de João Mínimo 
(1829), mas com traços evidentes em muitos lugares da sua obra 
(nos discursos políticos de peças como Catão, por exemplo), elas 

comprovam o empenho continuado na defesa da liberdade resultante 

da Revolução Liberal, em 1820. 

Os conturbados períodos não impediram a produção cultural de Almeida 

Garrett como tivesse de adormecer sua escrita ou distanciar-se da arte para suas 

atividades políticas, na verdade foi uma força ainda maior que o levou a escrever de 

maneira cada vez mais integrada aos momentos de sua nação.  

Ainda em 1821, Garrett conheceu Luisa Midosi, prima de seus amigos Luís 

Francisco e Paulo Midosi, e que viria a ser a sua mulher. Era muito mais jovem do 

que ele e não fica totalmente esclarecido por seus historiadores se este foi algum 

fator relevante para que a união se rompesse anos depois, mas inegavelmente a 

mudança em sua vida pessoal era mais uma fonte de inspiração para seus escritos. 

Logo em seguida participou ativamente de movimentos que resultaram depois na 

elaboração da constituição portuguesa de 1822. 

Em um ano bastante conturbado para o autor, ao publicar o poema Retrato de 

Vênus, foi acusado pelo padre José Agostinho de Macedo de ser ateu, além de 

materialista e apresentar comportamento imoral perante a sociedade, nas páginas 

da Gazeta Universa, não era comum e muito menos aceitável que fosse publicado 
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algum teor que de alguma forma provocasse o andamento tradicional e conveniente 

para aqueles que estavam no poder e no controle por muito tempo.  

O autor respondeu à acusação no periódico Português Constitucional 

Regenerado, o que piora sua situação, em Coimbra foi considerado suspeito de 

abuso de liberdade de imprensa, o processo no tribunal foi encerrado em 1822, num 

conturbado ano no qual é promulgada uma nova constituição monárquica e é 

proclamada a independência do Brasil, depois de aclamados entraves o juiz 

finalmente determina o encerramento do caso, livrando o autor da acusação.  

O Professor José Hermano Saraiva, (A Alma e a Gente, programa 34, agosto 

de 2004) descreve aspectos físicos que, a princípio seriam insignificantes ou até 

mesmo irrelevantes ao tema da tese, todavia, será de base ilustrativa para 

dimensionar ao menos parcialmente, a personalidade de um autor que abriu 

caminhos tão marcados historicamente e que seguem marcantes.  Garrett 

apresentava certa vaidade desde a sua aparência física, disfarçando a calvície com 

perucas, apertando o abdômen com cintos, utilizando ombreiras e valorizando as 

pernas com almofadinhas nas meias, até à pomposa composição do nome (ao 

incluir o sobrenome Garret) e distribuir cartões escritos em francês “Le Chevalier 

Garrett” (O cavaleiro Garrett), numa alusão aos heróis.  Conforme Tutikian (2003, 

pag.63): 

Importa dizer agora que Garrett foi um grande sedutor, um homem 
elegante, que, inclusive, ditava moda em Lisboa. Talvez a melhor 
definição fosse a de um homem fatal, “príncipe dos salões   
mundanos”. Separado da esposa, Luísa Midosi, apaixonou-se por 
Adelaide Deville, que morreu em 1841, e com ela teve uma filha, 
Maria Adelaide. A partir de 1846, passou a viver com a Viscondessa 
da Luz, Rosa Montufar Infante, musa das Folhas caídas, obra que 
causou grande escândalo quando publicada. 

Tais aspectos já revelam, ao invés de um espaço para críticas negativas, a 

imagem de um homem voltado para o teatro, para a construção de muito que se 

apresentar e a desconstrução de muitos paradigmas, dogmas e imposições sociais. 

A respeito também de sua auto descrição, Almeida Garrett também é mencionado 

pela construção de informações discutíveis. Oliveira (1952, pag. 105) descreve 

aspectos comparativos a Alexandre Herculano em O Romance de Garrett: 

Sensível, como é, aos títulos honoríficos, consola-se um pouco da 
exclusão da Câmara com o cargo, para que é nomeado, de Cronista-
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Mor do Reino. Como esse nome soa bem aos seus ouvidos! Aprecia-
lhe o sabor arcaico e compara-se com os antigos historiadores. 
Julga-se capaz de passar anos e anos nos arquivos, decifrando 
documentos para fazer ressurgir do pó as idades mortas, ele que 
ama o Passado, mas gosta, também, de viver! Essa tarefa não é 
para ele, mas para Herculano. Só nesta altura, em toda a sua vida, 
perde a clara visão e a lúcida inteligência, aceitando o que não lhe 
compete. Mas é tão belo o título de Cronista-Mor! Tentará, aliás, 

justificá-lo mais tarde, por o sentir pesar na consciência. 

Certamente há uma crítica quanto à parte aristocrática de Almeida Garrett, 

todavia, mesmo diante da certeza de que o autor não escondia sua predileção por 

uma vida confortável, tal fator não é uma evidência que possa colocar em dúvida 

sua participação significativa no cenário cultural de Lisboa. Já Pedrosa (2015, 

pag.15) apresenta informações acerca deste aspecto no mínimo pitoresco, no qual 

aponta sua importância no painel literário e as lacunas discutidas por outros autores: 

Helena Carvalhão Buescu afirma que Garrett seguiu um percurso 
que o levou ao Romantismo e a ter um papel fundamental na sua 
implantação em Portugal (1997, p. 114), o que faz sentido face à 
forma como o autor tentou criar um passado literário nacional. 
Mesmo assim, há uma certa dificuldade em analisar o caminho 
traçado por Garrett, em entender de que forma conseguiu modificar, 
regenerar, refazer a literatura: a dúvida reside algures entre a 
possibilidade do autor ter executado um plano prévio ou de se ter 
feito romântico à medida que ia percorrendo o caminho do 
Romantismo, e já foi partilhada por Maria de Lourdes A. Ferraz 
(2003, p. 343). Para mais, é sabido que Garrett cultivava a sua 
imagem pública, falsificando-se e ficcionalizando-se para o público: o 
autor, para além de fornecer informações que pudessem ser bem 
aproveitadas por Gomes de Amorim, seu biógrafo, conferindo-lhe 
uma imagem de requinte, mentia em relação à sua idade, chegando 
a rasurar a data de nascimento várias vezes no mesmo texto 
(Amorim, 1881, p. 21) ou a redigir notas biográficas cuja autoria 
atribuía a outras pessoas. Será por isto que Helena Carvalhão 
Buescu considera que Garrett é excelente na ‘‘verdade proposta’’ 
(2001, p. 56) que os escritores dizem de si mesmos: tendo o autor 
sido um homem de teatro, sempre tentou envolver-se, e à sua obra, 
num aparato cénico que provocasse surpresa. Esta característica de 
Garrett, aliada à ficcionalidade que a literatura permite, não deverá 
ser esquecida quando se tenta encontrar o homem na obra. ‘‘Vida 
como teatro’’, viria a dizer Eduardo Lourenço (2003, p. 68). 

Indubitavelmente não é questionada a qualidade das obras e muito menos 

algum detrimento da vida do autor, todavia é válido que se apresente o trabalho de 

um homem que estava à serviço de uma nação e que trouxe contribuições 

significativas além de sua pátria em relação à cultura mas que não é uma figura 
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canonizada, visto que também era humano, imperfeito e continha passagens 

irregulares em sua vida, o que não era e nem é algo raro. No ano da independência 

do Brasil. Com seu amigo Luís Francisco Midosi funda um jornal dedicado às 

senhoras portuguesas, de nome “O Toucador: Periódico sem Política”, que apesar 

do subtítulo traz muitas referências, de forma sutil, aos acontecimentos da política 

nacional, era uma tendência que surgia para alcançar mais leitores, mas que 

contribuiu para a participação feminina que aos poucos desconstruía uma sociedade 

ainda presa aos moldes arcaicos. Em seus conteúdos surgiam também as sessões 

da Sociedade Literária Patriótica, com muitas pessoas do Partido Constitucional. 

Desde muito jovem Garrett já simpatizava com os movimentos liberais e contra o 

absolutismo, fato que também afetou diretamente na sua criação, seja na produção 

escrita e na atuação de suas obras. 

Almeida Garrett conheceu muitas igrejas, abadias, castelos feudais e ruínas 

que serviram como fonte de inspiração para suas obras, mas os fatos reais de sua 

vida também marcaram muito para escrever diversas passagens encontradas nas 

personagens. Em 1823 durante a Vila-francada, movimento absolutista liderado pelo 

infante Dom Miguel de Portugal em Vila Franca de Xira, município de Lisboa, Garrett 

foi obrigado a abandonar o cargo que ocupava na Secretaria dos Negócios do Reino 

e foi preso na Cadeia do Limoeiro. Os setores mais tradicionalistas estavam de 

acordo com a volta do regime absolutista. Como é de conhecimento de muitos, a 

Revolução de 24 de agosto de 1820, que lutava pelo regime liberal, afetou a história 

de Portugal e também do Brasil, pois como resultados ocorreram o retorno da coroa 

portuguesa e na constituição de 1822. 

Ao conseguir liberdade, Garrett pouco tempo depois se exila primeiro na 

Inglaterra, na cidade de Birmingham. No período que esteve em terras inglesas, em 

1823, ampliou seu conhecimento sobre Shakespeare e Walter Scott, acentuando 

ainda mais o movimento romântico.  D´alge (1980, pag. 12) apresenta os seguintes 

dados históricos: 

Foi durante o exílio na Inglaterra que Garrett decidiu, a exemplo de 
Walter Scott, que havia tornado populares, na Europa, os versos de 
menestréis e trovadores, coligir as lendas e romances populares 
portugueses. Não esquecera as  lições da infância e muito menos 
as xácaras e lendas contadas pela "Boa Brígida" e pela "velha Rosa 
de Lima". É ainda em Angra, nos Açores, quando soldado, que 
encontra outra mulata brasileira, criada de sua irmã, e que lhe narra 
novos romances que vão enriquecer a sua coletânea. 
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Tais influências e inspirações são retomadas aqui inclusive na figura das 

mulheres que marcaram sua vida, mas não neste momento no âmbito do desejo, 

são marcas da infância, das histórias que ouvia junto ao que estava conhecendo e 

vivendo naquela nova fase, que dentre outras situações, pulsava uma forte produção 

cultural a ser escrita e representada. 

Em seguida partiu para França, na comuna portuária de Havre. Ali passa por 

dificuldades, trabalhando como correspondente comercial num banco, até conseguir 

e publicar em Paris Camões (1825), obra de grande notoriedade, segundo a Porto 

Editora é caracterizada como poema lírico-narrativo, datado do primeiro exílio de 

Garrett, considerado a primeira obra romântica da literatura portuguesa, 

apresentando como tema os episódios da vida do poeta Luís de Camões 

relacionados com a composição e a publicação da epopeia Os Lusíadas. 

Como uma inovação na escrita, nota-se que desde o prefácio, o autor afirma 

não ter obedecido "a regras nem a princípios", não ter consultado "Horácio nem 

Aristóteles" e sem ficar atrelado a qualquer escola literária (dizia: "não sou clássico 

nem romântico; de mim digo que não tenho seita nem partido em poesia"), confessa 

ter seguido apenas "o coração e os sentimentos da natureza". Abrindo com a 

célebre invocação à "Saudade! Gosto amargo de infelizes,/ Delicioso pungir de 

acerbo espinho," e retratando um Camões desterrado, cantor idealista e desgraçado 

de uma pátria exangue, com o qual o autor se identifica, o poema surge como a obra 

emblemática e fundadora do Romantismo português, como salienta Teófilo Braga 

("Garrett e a sua obra" in Obras Completas de Garrett 1950 pag.34): 

Nesses dois poemas, Camões e Dona Branca, o desolado proscrito 
fundava uma era nova da literatura portuguesa, acordando na 
nacionalidade o alento de sua tradição e relacionando o seu espírito 
com a nova corrente de idealização estética do romantismo. 

Entre os anos de 1825 e 1880 a obra teve sete edições, sem contar com as 

edições brasileiras e apócrifas. Tais fatos já indicavam uma relação cultural que se 

pode afirmar intercontinental, e que gerou resultados ao longo das décadas, uma 

vez que as obras ficaram marcadas por novas diretrizes que forneciam uma reflexão 

para os leitores e demais artistas, como os encenadores, diretores teatrais, 

produtores e pessoas interessadas em movimentos culturais. 
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Em 1826, com a morte de Dom João VI, Garrett é anistiado e retorna ao seu 

país, após a Outorga da Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa, por Dom 

Pedro IV (Pedro I no Brasil). Em Lisboa funda com Paulo Midosi o jornal O 

Português, além de escrever em O Cronista. Toda a produção cultural de Almeida 

Garrett teve um diferencial caracterizado por suas atividades nos jornais, pois esse 

meio de comunicação, fortíssimo na época, foi capaz não apenas de servir como 

elemento divulgador como também um aliado de reflexão entre os leitores e, por 

conseguinte, entre a população. 

Entretanto em 1827 passa por uma nova prisão, por ter escrito artigos que 

defendiam o Liberalismo, a política fazia parte de sua vida e seu posicionamento 

incomodava seus opositores. Ao ser libertado, segue um novo exílio, no ano de 

1828, com o retorno de Dom Miguel, o autor viaja para a Inglaterra e torna-se 

secretário particular do 1º Duque de Palmela, Pedro de Sousa Holstein (1781-1850) 

que foi Presidente do Conselho de Ministros de Portugal também exilado em 

Plymouth. 

Em Londres, vem a publicação de Adozinda e Bernal Francês. Em Adozinda, 

temos um poema-balada, cuja publicação em 1828, durante o segundo exílio de 

Almeida Garrett em período bastante atribulado por conta das divergências 

existentes em Lisboa, que resultavam em diversos embates, e aparece como 

resultado do trabalho de compilação das lendas e romances de tradição oral ou de 

formas escritas recorrentes de sua juventude, que anos mais tarde terão, entre os 

anos de 1843 e 1851, na publicação dos três volumes do Romanceiro. 

Na carta a Duarte Lessa que serve de prefácio à obra, Garrett teoriza 

amplamente sobre a “nossa poesia primitiva e eminentemente nacional", 

característica que denota a particularidade do estilo do autor em relação ao público e 

a deixar suas intenções ao escrever, como se dialogasse constantemente com os 

leitores e por consequência, com o público (quando se tratava de alguma 

apresentação) que classifica com "o romance histórico e cavalheiresco", uma poesia 

autóctone e medieval, que teria deixado de ser evidenciada em obras devido ao 

triunfo da estética clássica, aqui reproduzido em sua escrita original: 

Enfastiados dos Olimpos e Gnidos, saciados das Vénus e Apolos de 
nossos pais e avós, lembrámo-nos de ver com que maravilhoso 
enfeitavam suas ficções e seus quadros poéticos nossos bis e 
trisavós [...].A poesia romântica, a poesia primitiva, a nossa própria, 
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que não herdamos de Gregos nem Romanos nem imitamos de 
ninguém, mas que nós modernos criámos, a abandonada poesia 
nacional das nações vivas, ressuscitou bela e remoçada, com suas 
antigas galas, porém melhor talhadas, com suas feições primeiras, 
porém mais compostas.( GARRETT, Almeida, 1851, pag.27) 

A ação da balada apresenta um tema bastante polêmico, um enredo que trata 

da paixão incestuosa de um pai por sua filha. O tema, apesar de não ser inédito, por 

ter surgido em diversas épocas e estilos literários, traz um assunto que coloca em 

discussão os valores morais e as considerações sociais alternadas em gerações. 

É muito importante essa observação de Garrett ter publicado fora de sua terra 

natal, considerando a inquietude política da época e a capacidade de alcance de sua 

obra, lidando com outros povos e outras culturas, conseguindo assim um espaço 

que se tornaria uma referência permanente para a história da literatura, não apenas 

no período Romântico, mas também pelas gerações que vieram, prova disso é a 

constante análise de suas peças, poemas, artigos, romances, trazendo um olhar 

para o abastecimento artístico. 

Em 1829 uma coletânea de poemas desde a sua mocidade é publicada em 

Lírica de João Mínimo, que marcadas pelo estilo arcádico, publicada durante o 

segundo exílio de Almeida Garrett, reúne a sua produção poética da juventude, 

trazendo as impressões do tempo em que viveu no Porto, uma cidade conhecida 

pela prosperidade das vinícolas, de sua adolescência nos Açores, nas quintas de 

seus familiares, e alguns poemas de seu tempo adulto ("A guerra civil", "O exílio", "A 

lira do proscrito"). O livro é apresentado com um notável prefácio, em que, de acordo 

com a Editora Porto, o narrador encena um encontro com o poeta João Mínimo, 

suposto autor das poesias insertas no livro, o qual profere, por palavras suas, o 

"credo poético nacional" do próprio  Garrett: 

Eu fiz muito verso, muito verso mau, alguns sofríveis. Tenho 
queimado milhares, ainda aí tenho muitos. Mas fiz sempre por fugir 
do vício das escolas: nem sempre o consegui; geralmente é coisa 
que detesto. Que quer dizer Horacianos, Filintistas, Elmanistas, e 
agora ultimamente Clássicos, Românticos? Quer dizer tolice e 
asneira sistemática debaixo de diversos nomes. [...] Se o meu 
assunto é clássico, seo talho e adorno no gênero grego ou romano, 
se invoco sua elegante mitologia, porque não hei de ser eu clássico, 
porque não hei de afinar a minha lira pela dos sublimes cantores que 
tão estremados a tocaram? Mas se escolho assunto moderno, 
nacional, que precisa um maravilhoso nacional, moderno, se em vez 
da lira dos vates, tomo o alaúde do menestrel ou a harpa do bardo, 
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como posso então deixar de ser romântico? (GARRETT, Almeida, 
1851, pag.38) 

Nota-se no prefácio o diálogo com os leitores e a manifestação de suas 

intenções ao escrever, inovadoras, mas ao mesmo tempo consciente de uma 

preocupação social diante de uma necessidade de se comunicar por meio de sua 

arte e de suas aspirações. Outro de seus jornais de notoriedade foi O Chaveco 

Liberal, mais uma vez com Paulo Midosi, em que incansavelmente, mesmo após 

duas prisões e exílios, continuou a expressar o seu ponto de vista e apresentar suas 

obras como desejava. Assim, outra de suas obras escritas também ganha destaque 

até os dias atuais, “Da Educação” feita especialmente para a instrução da então 

jovem rainha Maria II. Esse contato com a rainha foi decisivo para sua efetiva 

atuação na construção do Teatro D. Maria II. Em 1830 vem para o público a reunião 

de artigos, inicialmente escritos em O Português, em Portugal na Balança da 

Europa, com sua primeira edição em Londres. No ano seguinte continua sua 

atividade jornalística em O Precursor. 

A partir de 1832 inicia uma nova fase na carreira de Almeida Garrett, quando 

em Paris, prepara com outros exilados, uma expedição que começaria pelos Açores, 

com o objetivo de combater o governo de Dom Miguel. Junto a Alexandre Herculano 

integra o corpo acadêmico de voluntários, que reunidos na Ilha Terceira, compõem a 

oposição Liberal. Desembarcam no Mindelo e participam da libertação do Porto.  

Nem sempre o autor encontrava em seus caminhos uma total cumplicidade 

entre aqueles que estavam vivendo tal fase de transição literária; Alexandre 

Herculano, por exemplo, é uma personalidade que se revelava diametralmente 

oposta a Garrett em todos os aspectos, conforme Massaud Moisés (2011 pag.67): 

personificação da sobriedade, do equilíbrio, do rigor crítico, espírito germânico, dir-

se-ia, enquanto o outro é latino, sobretudo francês.  

Em suas obras, escreveu poesia, contos, novelas, historiografia. O ponto 

marcante de Herculano dentre seus estudiosos, está mais concentrado na 

historiografia. A poesia de Herculano é mais caracterizada por ser movida pela razão 

do que sentida e As Lendas e Narrativas constituem as primeiras tentativas do 

romance histórico que se fizeram na Língua Portuguesa, sendo que Almeida Garrett 

trazia de alguma forma suas menções históricas para a realidade da época, vide Frei 

Luis e Sousa. Herculano trata de temas predominantemente medievais e a fonte em 

que se apóia é Fernão Lopes. O que o difere é que aborda as questões morais e 
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religiosas sem a intervenção divina, acima dela está a vontade e o livre-arbítrio. 

Estas menções indicam uma espécie de dado comparativo entre autores, que não 

aponta qualitativamente nenhuma referência de superioridade, mas sim quanto à 

relevância da produção cultural voltada para um feito que, positivamente, contribuiu 

para a memória nacional de Portugal e avançou para outras ações funcionais até os 

séculos posteriores, como a construção dos teatros e locais afins em prol da cultura. 

Esse período de fatos vividos por Garrett lhe proporciona ainda maior visão 

sobre sua pátria, sobre a sua visão de mundo e a maneira de pensar a respeito da 

arte, não apenas como mera contemplação, mas como ponto de partida para a 

reflexão de quem a lê, assiste ou participa que é o povo. Apesar de toda produção 

cultural, em especial a literária, estar primeiramente disponível para uma minoria 

letrada, é por meio do teatro, arte milenar de inesgotável alcance, que as pessoas 

conhecem, opinam e interferem em todo o processo artístico em sociedade. 

Surge o primeiro romance em prosa do autor, Arco de Sant´Ana, que de 

acordo com suas declarações, fora escrito a partir de um antigo manuscrito 

encontrado no Convento dos Grilos, em que os expedicionários ficaram em quartel. 

A definição da Editora Porto sobre o livro é que palavras do próprio 

Garrett,teria sido enquanto aquartelado no Convento dos Grilos, durante o cerco do 

Porto, que o autor teria começado a escrever O Arco de Sant´Ana.  Neste contexto é 

possível confrontar a fase de Garrett como escritor e como cidadão engajado e 

atuante nos acontecimentos plurais e sociais de sua época, tornando sua obra mais 

abrangente no sentido de um olhar para a arte em sociedade do que para um 

registro de sua vida particular. 

Em O Arco de Sant`Ana a intriga, baseada num trecho da Crônica de D. 

Pedro I, de Fernão Lopes, decorre justamente no Porto medieval, evocando a vida 

social e política do burgo, agitada pelos motins do povo, representado pelos 

mesteirais, de modo que instaura-se uma espécie de sublevação do povo contra 

uma autoridade da igreja, o Bispo do Porto, conduzidos pelo jovem estudante Vasco, 

colocado na linha de frente da população burguesa e apoiados pelo rei D. Pedro, em 

luta contra a oligarquia política, encarnada no Bispo, senhor feudal descrito como 

perverso e déspota, e nos seus acólitos, em especial Pero Cão, cobrador de 

impostos e suserano da cidade. Estava criada a partir deste fio condutor, uma 

história narrada em prosa, estabelecendo-se como um romance diferente dos 

moldes convencionais. 
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Assim os leitores da época compreenderam e os críticos têm vindo a 

salientar, Garrett recriava no século XIV os conflitos políticos e religiosos que eram 

os da sociedade do seu tempo, nomeadamente a reação cabralista, apoiada pela 

Igreja, que visava dissolver o liberalismo e restaurar o poderio eclesiástico. Esta é 

mais uma obra em que ficava evidente o paralelo estabelecido entre a narrativa 

medieval e toda a inquietação relevante ao que ocorria durante a escrita. 

O primeiro volume foi publicado mais de uma década adiante, em 1845 e o 

segundo em 1850 e 1851, Garrett lançou uma nota no tomo do segundo volume a 

respeito das situações que atrasaram a edição, e incluindo também fatos 

posteriores, como os que ocorreram em 1846: a Guerra da Patuleia, dividindo os 

Liberais entre Cartistas (mais conservadores) e Setembristas (mais radicais) e a 

Revolta da Maria da Fonte, em que se destacou o governo dos Cabrais.  

Outras de suas funções consideráveis na trajetória de escritor e dramaturgo 

foram as de Cônsul-Geral e Encarregado de Negócios de Portugal, vivendo na 

Bélgica em 1834, permanecendo em constante aproximação de obras, leituras e 

demais produções de diversos nomes consagrados como Schiller e Goethe, 

acrescentando maior influência em sua dedicação para a arte a serviço de uma 

formação cultural, que não ficasse apenas na efemeridade das apresentações. 

Ao regressar a Portugal em 1836, fatos em sua vida determinam novos 

rumos, separa-se de Luisa Midosi, um casamento que nunca fora bem sucedido, 

pois Luisa tinha apenas 14 anos quando se conheceram e Garrett na ocasião estava 

mais impressionado pela beleza do que no que poderiam construir juntos, seguido 

de longos períodos separados um do outro e sem identificação cultural, sem 

parceria. 

A separação teria acontecido, segundo o Professor José Hermano Saraiva, (A 

Alma e a Gente, programa 34, agosto de 2004) como supostamente por adultério 

dela, enquanto estiveram em Bruxelas e pela “incompatibilidade de gênios e 

desproporção de inteligências”, ela voltaria a casar-se com Alexandre Désiré 

Létrillard, depois de convenção amigável e verbal desde Junho de 1836, com 

escritura em outubro de 1839, proporcionando-lhe uma pensão compatível com os 

seus proventos de empregado público. Garrett passou então a viver com Adelaide 

Deville Pastor (1819-1841), de 17 anos, filha ilegítima de um negociante, João 

António Lopes Pastor, e de uma viúva, Jerónima Deville. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxelas
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Após a Revolução de Setembro, Almeida Garrett é eleito deputado, e é 

nomeado por Passos Manuel agora Presidente do Conservatório de Arte e Inspetor-

Geral dos Teatros, assim, o autor elabora para a rainha D. Maria II o projeto para a 

criação de um Teatro Nacional. Esse projeto aparece descrito no prefácio de Um 

Auto de Gil Vicente (1838), que se torna a primeira de uma série de peças teatrais 

que compõem um repertório com o objetivo de renovação da arte em Portugal e de 

intensificar as raízes nacionais.  

Para Garrett, era de extrema urgência que o povo cultivasse um amor pelo 

teatro, a começar pelos portugueses, visando uma cultura que determinasse 

características específicas que não apenas a reprodução de outros moldes das 

demais obras românticas. Ao verificar o enredo e a repercussão, em especial das 

peças teatrais apresentadas, é possível conferir, como um efeito contínuo, que as 

letras passam para as ações e estas semeiam novas letras e assim tal engrenagem 

cultural avança de maneira transformadora. 

Outra de suas peças é Filipa de Vilhena, que fora representada no Teatro do 

Salitre em 1840, ano em que Garrett recebe a nomeação de Cronista-Mor do reino. 

A história da primeira e única Marquesa de Atouguia que é vista até hoje como um 

símbolo do patriotismo português durante a Restauração da Independência no 

século XVII, é uma retomada pela busca da soberania de Portugal.   Assim como D. 

Mariana de Lencastre, a marquesa estando viúva encorajou os filhos para que 

fossem combatentes pela pátria. Na peça, Garrett fez adaptações, utilizando da 

mescla entre realidade e ficção, como o fez ao descrever o primogênito ainda 

criança, personagem que anos depois na vida real se tornou vice-Rei do Brasil. 

No ano seguinte o ministro Antonio José de Ávila, em oposição a Garrett 

deseja a dissolução do Conservatório, a vida política interfere em suas atividades 

artísticas por atingir diretamente seus opositores. A fase de transição das obras 

clássicas para uma caracterização dominantemente romântica não é abrupta nem 

repentina; são tais acontecimentos que interferem diretamente na transformação que 

é acentuada nas criações do autor. 

O panorama histórico da vida de Garrett constitui uma demonstração da 

possibilidade, na ocasião, da extensão da leitura, do conhecimento da literatura e a 

difusão teatral por meio da dramaturgia, o que não é pouco ao considerarmos um 

baixíssimo percentual da população letrada, que, no entanto, permitiu maiores 

intervenções populares significativas. Tais aspectos foram desenvolvidos em torno 
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da temática cultural, por ser de imprescindível atenção que a transformação social 

impulsionada por Almeida Garrett constitui muito mais do que a apresentação do 

estilo do Romantismo em Portugal. 

O panorama da relação da história de vida e obra Almeida Garrett com o 

romantismo e o surgimento de uma produção cultural que ultrapassou a linha do 

tempo e suas denominações em termos estéticos e referenciais da sociedade em 

constante mudança, representa uma importância para a cultura diretamente 

relacionada a outros campos de formação social, as atividades artísticas, os estudos 

teóricos, as pautas de discussão para implantar novas ideias. Para ampliação do 

que se pretende provar na tese, a respeito de uma contribuição cultural que foi além 

do romantismo, apresenta-se a seguir um dos exemplos mais vivos que partiu da 

criação de Almeida Garrett: suas peças teatrais, em especial uma obra que elevou a 

história da dramaturgia portuguesa, alçada a rumos bem mais vastos do que se 

pretendia, mesmo diante de intentos portentosos como a valorização da cultura 

nacional por meio de grandes feitos encomendados que serão discutidos nos 

próximos capítulos.  
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2 A POESIA E O TEATRO DE ALMEIDA GARRETT: REPERCUSSÃO DAS 

OBRAS E A CONSAGRAÇÃO DE FREI LUÍS DE SOUSA 

 

Almeida Garrett, um autor considerado um dos conceituados do campo da 

literatura, dramaturgia e teatro como o homem de Letras, dos discursos e expoente 

cultural, traz o pensamento à tona de uma personalidade que merece figurar na 

história, indiscutivelmente. Indaga-se sobre as razões de sua passagem ter sido 

perpetuada ao longo do tempo. Avança-se nesta altura para a busca desta 

relevância, que ultrapassa as preferências dos leitores por um estilo ou outro, 

ressaltando o significado da qualidade de suas obras. 

Dentre todas as suas ocupações, cargos e experiências mencionadas, foi 

como escritor e dramaturgo romântico português, que firmou seu nome como um 

dos principais incentivadores do teatro de seu país e uma personalidade destacada, 

não só como homem de Letras, no sentido de autor, poeta, mas também como o 

célebre expoente cultural, que propôs e trabalhou para a edificação do Teatro 

Nacional de D. Maria II e a criação do Conservatório de Arte Dramática, dois pólos 

de suma importância para a formação de profissionais da arte, locais pioneiros de 

grandes leituras, ensaios, cursos, experimentações e montagens .  

Em especial no teatro, Garrett desempenhou como artista, de modo literal, 

todas as passagens que compõem as peças teatrais: texto, leitura, processo de 

montagem, contato com atores, músicos, figurinos, cenários, e vez por outra, ele 

mesmo, Almeida Garrett, atuava e integrava o elenco. Dentre as suas primeiras 

peças de destaque, no ano de 1838, escreveu Um auto de Gil Vicente. Cinco anos 

depois, aconteceu a publicação da peça que é aclamada como a sua obra-prima e 

que no campo teatral permanece como seu grande sucesso: Frei Luís de Sousa. 

Diversas características relevantes ao estilo literário fizeram o diferencial nas 

obras do autor, desde o rompimento das convenções relacionadas à metrificação, a 

variação do vocabulário, que desenvolve uma nova linguagem, mais direta, mais 

próxima do cotidiano da época, trazendo uma nova diretriz para as publicações, e a 

resposta de tal mudança vem dos leitores, a princípio os membros da camada social 

favorecida pelo acesso aos estudos, leitura, diplomas, posições com proximidade 

aos monarcas, mas também aqueles que faziam oposição aos reis, e em meio aos 

embates políticos, neste contexto surgem novas tendências também incorporadas 
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naquele momento por outra parte da sociedade: o povo.  Ao definir a palavra povo 

temos o que há mais transformador, povo, nesta acepção, são as pessoas em 

massa, mesmo as não letradas, as não estudadas, contudo, aquelas que foram 

conhecedoras das mudanças promovidas por Almeida Garrett, com o alcance da 

comunicação artística, o teatro, os recitais, as apresentações populares, trazendo, 

estilo, comportamento, inclusive nas relações sociais dentro e fora de Portugal. De 

acordo com Zilberman (Garrett e o Cânone Romântico, 1999 p10): 

Almeida Garrett não apenas fundou a história da literatura em língua 
portuguesa; ele igualmente formulou os valores que vão presidira 
criação e avaliação de obras artísticas, especialmente poéticas, entre 
os escritores de seu tempo, inclusive os brasileiros. É nesse sentido 
que se pode afirmar que, entre nós, de um lado, a história da 
literatura brasileira, de que Almeida Garrett é um dos patronos, nasce 
ao mesmo tempo em que seu objeto, pois a literatura do Brasil só 
pôde receber essa denominação após a separação de Portugal; de 
outro, que essa  historiografia, aplicada à literatura brasileira, não 
era apenas retrospectiva, mas também prospectiva, apresentando 
aos poetas e intelectuais de seu tempo normas e princípios que 
deveriam acatar, para seus escritos terem valor estético. Dentre 
esses valores, o da tradução da cor local foi dos que mais pesou, 
expresso por Almeida Garrett e repetido por seus seguidores, como 
Joaquim Norberto, Pereira da Silva e Francisco Adolfo de 
Varnhagen, nos ensaios que esses escreverem entre 1840 e 1850 

As observações revelam de forma admirável o imenso alcance da obra de 

Garrett, em sua participação histórica, além da relação que nasce diante dos 

acontecimentos que entremeavam a nação portuguesa e o Brasil, a grande projeção 

de outras produções culturais em decorrência dos atos visionários de Almeida 

Garrett. Para maior compreensão do que Almeida Garrett representou em termos 

construtivos da criação de sua obra e de suas atividades relacionadas aos espaços 

culturais, convém observar uma nota histórica de Machado e Paula (2011 pag. 2): 

A emancipação brasileira trouxe grandes problemas para a sucessão 
do trono português após a morte de D. João VI, pois o filho 
primogênito, D. Pedro I (e D. Pedro IV em Portugal), renunciou ao 
seu direito, ao se tornar rei de outra nação – o Brasil. Mesmo assim, 
houve um conflito ideológico, após a morte de D. João VI, que dizia 
respeito à sucessão do trono, já que os liberalistas defendiam que D. 
Pedro IV deveria ser o rei, já que era de seu direito, enquanto os 
absolutistas defendiam D. Miguel – o segundo filho do rei – como o 
que deveria assumir o trono. As cortes chegam ao acordo que a D. 
Pedro IV seria oferecido o trono, após este fato ele abdicou seu 
direito em favor de sua filha D. Maria II e consentiu, para evitar 
conflitos, que ela se casasse com D. Miguel. Em um primeiro 
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momento esse plano aconteceu, mas quando D. Maria II chegou a 
Portugal os absolutistas se rebelaram contra ela. A partir desse 
momento surgiu uma luta entre esses dois partidos, entre D. Pedro e 
D. Miguel - este assume o poder, enquanto aquele, busca destituí-lo 
do trono. Em consequência deste conflito, em primeiro plano, os 
liberalistas foram obrigados a se refugiarem em outros países – 
como ocorre com Garrett, que permanece durante um tempo na 
Inglaterra e depois se dirige à França – essa fuga de Portugal, foi 
importantíssima para o âmbito romântico neste país, pois, no exterior 
os futuros escritores portugueses entraram em contato com os ideais 
românticos em voga – a partir do exílio foi introduzido em Portugal o 
Romantismo, primeiramente, em 1825 com a publicação de 
“Camões”, de Garret - e puderam, ao seu modo, reinterpretar esses 
ideais a favor da literatura lusófona. 

Para que a relação da produtividade cultural de Almeida Garrett seja ainda 

mais expressiva para análises e discussões, faz-se necessário rememorar aspectos 

que relacionam o trabalho do autor contendo elementos das definições de 

romantismo e da tragédia: O individualismo, sendo o “eu” é visto como o valor 

máximo para os escritores românticos. Assim, o autor romântico afirma uma 

exaltação da personalidade, o que leva a interpretações a respeito do egocentrismo, 

marcando uma expressão espontânea e quase involuntária tamanha a propulsão, de 

sentimentos, dos atos confessionais e também da subjetividade como um fator de 

busca da representação do abstrato em palavras. Partindo deste princípio, encontra-

se em personagens de Garrett, como em Viagens na minha terra e grande parte de 

seus protagonistas, tais características, não obstante estarem acompanhadas de 

outras que serão apresentadas e discutidas a seguir: 

O idealismo, uma situação que para o romântico existe uma aspiração ao que 

se imagina como infinito e a um ideal que jamais é conquistado. De modo que 

intensifica as alucinações, os sonhos e as transposições para um mundo imaginário. 

Alia-se esse fator a uma dificuldade em se adaptar socialmente, uma não aceitação 

de fatos, o que resulta no comportamento de manter uma atitude de intermitente 

entre o desequilíbrio, o descaso e rebeldia diante à realidade e às regras 

estabelecidas, considerando-se como alguém inapto e vítima dos acontecimentos do 

destino; a vida de Almeida Garrett representa um exemplo deveras revelador para 

estas características. 

Outras particularidades românticas como a predominância do patriotismo e 

nacionalismo e várias passagens subjetivas também fizeram parte do universo vivo 

de Almeida Garrett, além de priorizar a ideia de originalidade, simultaneamente 
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agregando ao conceito de retomadas aos modelos mais antigos e uma ascendência 

forte pela subjetividade absoluta, de tal modo que a literatura mostrava-se como 

criação e não como imitação, colocando à frente a ideia da liberdade como valor de 

extrema importância, o que justifica tantos conflitos em torno da pátria e da ideologia 

cultural. 

Embora a atração pela melancolia, pela solidão e pela morte como solução 

para todos os males, também configurasse como grandes peculiaridades 

românticas, as obras de Almeida Garrett, como Frei Luis e Sousa, deixam um 

aspecto preponderante de pensamento reflexivo adiante da tristeza ocasionada 

pelos acontecimentos das personagens, um indício do que pode se diferenciar do 

elemento trágico e servir para aplicação nas práticas artísticas como forma de 

movimento de resistência aos reveses que obstruem as realizações na área da 

cultura. 

Já em relação ao elemento romântico mais associado ao nome do período 

literário, a presença da chamada sacralização do amor, isto é, o amor como figura 

central de um sentimento vivido e realizado de forma idealizada, também é notado 

nas obras de Almeida Garrett, em algumas personagens, chegando com a perfeição 

imaginada, em proporção absoluta, exagerada e ao mesmo tempo contraditória, que 

poderia ser em alguns casos descrita como uma situação estabelecida precisamente 

por ser um ideal inatingível, fora da realidade. 

As histórias por diversas vezes mostram uma preferência pela natureza 

noturna, tal qual é definida para os românticos, a ideia de que a natureza é a 

projeção do seu estado de alma, em geral tumultuoso e depressivo, resplandecendo 

para o leitor uma espécie de identificação que desperta os sentidos abstratos de 

verificar ainda mais o que se passa nas tramas, um elemento que seria 

demasiadamente difícil de ser armado de forma artificial, mas que atinge tão 

fortemente aqueles que apreciam a leitura romântica, inclusive nos dias atuais. 

E dentre a natureza do amor, surge também a definição do amor a tudo o que 

é popular e nacional, um olhar voltado para a valorização do âmbito coletivo que se 

contrasta com o individualismo. Se para os românticos, é no povo que reside a alma 

nacional, na figura de Almeida Garrett encontram-se elementos ainda maiores para 

tais referenciais característicos, o autor fazia uso sim de seus atributos na corte, 

ressaltando o que despertava admiração alheia, contudo, os registros históricos 

apontam sua efetiva participação em relação às lutas sociais. 
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As obras, mantendo o aspecto da linguagem da declamação e teatral, 

apresentaram segmentos de uma possível ruptura clássica, em especial quanto a 

uma narrativa mais inovadora, que mesmo contendo uma linguagem corrente e 

familiar, típica dos românticos, foi elevada pelos traços cada vez mais originais e 

delineada para o momento em que não apenas Portugal, mas muitos países 

atravessavam, em termos políticos, disputas territoriais, ideológicas, voltadas às leis 

e às formas de governo que indiscutivelmente atingiram a cultura e o povo de 

maneira direta. 

Quanto à tragédia clássica, existem vastos estudos sobre as definições e 

seus reflexos pelas obras, nas mais variadas formas de apresentar e discutir, o que 

é também configura mais uma contribuição cultural de Almeida Garrett, um dos 

motivos é justamente esta junção que o autor faz ao criar suas obras, trazendo 

elementos puramente românticos e outros bastante trágicos, a ponto de tornar difícil 

realizar uma definição mais concreta e objetiva. Entretanto o que a princípio seria 

um aspecto confuso, paradoxalmente revela uma grande segmentação bastante 

salutar no setor cultural, pois as discussões em torno das características das obras 

em grande parte das vezes surgem em momentos bastante oportunos em termos 

artísticos para a sociedade.  

Dentre as características, a tragédia clássica, sendo um gênero considerado 

nobre, fora cultivado inicialmente na Grécia. Almeida Garrett recorreu a tais 

elementos em especial nas suas peças teatrais. As personagens, na maioria ilustres, 

protagonizam uma ação entremeada de atitudes bastante exaltadas, nobres, de 

coragem, mas em que o protagonista, uma pessoa vista como justa e em geral sem 

culpa, caminha inexoravelmente em direção à desgraça ou à morte, vítima de um 

destino que não consegue vencer, como se houvesse uma espécie de expiação de 

algum mal devido, ademais, a finalidade da tragédia é o de provocar o terror e a 

piedade, e é neste aspecto que Almeida Garrett inova ao não permanecer neste 

campo descrito, as personagens e suas ações levam, por diversas vezes, a um 

estado de questionamento e um desejo transformador. 

Assim, ao lembrar que na tragédia clássica, o ser humano é algo próximo de  

um fantoche do destino, que se apresenta como uma força superior que age de 

maneira impiedosa e implacável sobre o protagonista, sem que ele tenha qualquer 

culpa ou controle sobre as situações, ainda que relute para evitar o que se anuncia o 

aquilo que sente que poderá acontecer, as personagens de Almeida Garrett não 
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chegam a serem perfeitas ou isentas da culpa, interferindo no elemento humano 

como destaque da obra, peculiaridade que ganhou força no período seguinte na 

história da literatura, o Realismo.  

O teatro em Portugal, mais precisamente entre os anos de 1821 até cerca de 

1843, teve grande consagração de peças teatrais de cunho histórico, com ênfase na 

exaltação da cultura, Almeida Garrett na estética romântica deixou sua marca como 

poeta, escritor de obras em prosas e também dramaturgo. Atualmente as obras de 

Almeida Garrett encontram-se disponíveis em diversas edições, como por exemplo, 

na Editorial Estampa e no Círculo de Leitores. Foram encontrados também registros 

de suas obras em curso, na Imprensa Nacional, a edição crítica das Obras 

Completas, dirigida pela professora Ofélia Paiva Monteiro. 

Além de entrevistas nas quais afirma sua proximidade com as obras do autor, 

sua identificação e propósitos literários conforme Prelo (Imprensa Nacional de 

Portugal), em setembro de 2016: 

O facto de ter enveredado por Garrett também tem o seu 
circunstancialismo. A figura era sedutora para mim. Além da fase 
liceal, comecei a contactar com Garrett através dos grandes textos. 
Eu era do Porto e Garrett também era do Porto. O vulto de Garrett 
era-me simpático. A minha decisiva escolha de Garrett, como matéria 
de investigação, teve muito a ver com a minha própria situação 
universitária. Entretanto, tinha casado, tinha tido filhos, que na altura 
do doutoramento eram muito pequeninos, a minha família era 
escassa e radicada no Porto, não tinha grandes ajudas. O facto de 
Coimbra ser o grande centro garrettiano no nosso país fez-me 
pensar que, estudando Garrett, reuniria uma parte que me era 
sedutora e, ao mesmo tempo, a utilidade de estar in loco, no local 
garrettiano por excelência que é Coimbra, com circunstâncias muito 
especiais para quem se dedique ao seu estudo. 

Trata-se de uma situação configurada além da afinidade pessoal, uma 

identificação marcada pela história do povo português e por consequência, da 

história da literatura, em continuidade, por meio de estudos constantes, os leitores, 

as publicações mundo afora, o povo em si, que nos dias atuais, conhece, aprende, 

opina e vivencia a história escrita, vivida, e as ações presentes, refletidas, 

construídas e carregadas de um admirável arcabouço cultural.  

Junto de outros textos de Garrett, como Memória e Notas, obras que se 

consolidaram na história da literatura dramática uma riqueza cultural, fazendo parte 

de um projeto de experiência literária no teatro romântico, diferindo de outros 
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autores como Victor Hugo, que preferia os versos alexandrinos, Garrett optou pela 

prosa em sua estilística predominante.  

O estilo pode ser observado na construção de seus diálogos, a articulação 

das ideias e atos revelam uma estrutura que buscava elementos inovadores para a 

encenação. Inicialmente, as citações levavam a pensar que somente próximo do 

término do texto a interpretação seria mais crível ou mesmo possível de ser levada 

ao palco. No entanto, outros elementos surgem para indicar tais possibilidades: o 

jogo com o tempo, a escolha de aproveitamento do espaço, de modo dinâmico, a 

realização de um ambiente misterioso, capaz de surpreender o espectador. Segundo 

a entrevista concedida pelo historiador José Calvet de Guimarães no documentário 

exibido pela RTP memória, intitulado A Viagem de Garrett – O lugar da História 

(1999) sobre a vida de Almeida Garrett13“era um homem que tinha, sobretudo como 

dote, seu poder de orador, como pessoa muito elegante, que falava com um recorte 

literário, com gestos muitos estudados”, o que indica seu destaque diante do 

parlamento e sua influência e proximidade com os deputados da época. Almeida 

Garrett utilizava seu conhecimento teatral para a vida e vice-versa. 

José Calvet Guimarães pontua também a experiência adquirida por Almeida 

Garrett diante do seu contato com os britânicos, inclusive alguns gestos e ações, 

como por exemplo, tirar uma caixa de rapé durante um discurso para fazer uma 

pausa e retomar conforme o que havia planejado para ganhar a atenção que 

gostaria, apresentando suas ideias. Tais características indicam sua formação 

cultural que viria a influenciar outras pessoas. 

Em Viagens na minha terra, (2012, pag.77), por exemplo, verifica-se uma 

espécie de legado juntamente ao vasto conhecimento multicultural de Garrett, como 

é possível observar no seguinte trecho: 

Não: plantai batatas, ó geração de vapor e de pó de pedra, 
macadamizai estradas, fazeis caminhos de ferro, construí passarolas 
de Ícaro, para andar a qual mais depressa, estas horas contadas de 
uma vida toda material, maçuda e grossa como tendes feito esta que 
Deus nos deu tão diferente do que a que hoje vivemos. Andai, 
ganha-pães, andai; reduzi tudo a cifras, todas as considerações 
deste mundo a equações de interesse corporal, comprai, vendei, 
agiotai. No fim de tudo isto, o que lucrou a espécie humana? Que há 
mais umas poucas dúzias de homens ricos. E eu pergunto aos 
economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de 
indivíduos que é forçoso condenar a miséria, ao trabalho 

                                                             
13 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=znixrHfg3-o 45’35” 

https://www.youtube.com/watch?v=znixrHfg3-o
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desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância 
crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta, para produzir 
um rico? — Que lho digam no Parlamento inglês, onde, depois de 
tantas comissões de inquérito, já devia andar orçado o número de 
almas que é preciso vender ao diabo, número de corpos que se tem 
de entregar antes do tempo ao cemitério para fazer um tecelão rico e 
fidalgo como Sir Roberto Peel, um mineiro, um banqueiro, um 
granjeiro, seja o que for: cada homem rico, abastado, custa centos 
de infelizes, de miseráveis.Logo a nação mais feliz, não é a mais 
rica. Logo o princípio utilitário não é a mamona da injustiça e da 
reprovação. Logo...There are more things in heaven and earth, 
Horatio.Than are dreamt of in your philosophy. A ciência deste século 

é uma grandessíssima tola.E, como tal, presunçosa e cheia de 
orgulho dos néscios. 

O texto indica que há uma tendência de mudança, no momento em que 

afirma “andai... reduzi tudo a cifras... vendei, agiotai...” utilizando de ironia para uma 

crítica social que o público leitor já vivia o desejo de mudança na época, a 

insatisfação política e o desejo de liberdade existente entre as pessoas. 

A experiência adquirida ao longo de suas viagens externas integrou-se ao seu 

histórico construído desde a infância, a influência familiar e a participação dos 

acontecimentos relacionados à pátria enquanto nela viveu. Assim, o imaginário 

presente em seus enredos, a ficção de sua prosa e as histórias produzidas a partir 

de sua criação eram impulsionadas por grandes feitos históricos, retomados com o 

objetivo da valorização da memória não apenas da pátria, mas de todo patrimônio 

cultural humano advindo de diversas nações. Também acerca de Viagens na minha 

terra Tutkian (2012, pag.3) faz a seguinte observação: 

Viagens na minha Terra constitui verdadeiras impressões de viagem 
e digressões de toda a ordem, bem dentro do modelo estabelecido 
por Sterne e Maistre, uma vez que misturam-se, na obra, a viagem 
real que Garrett fez de Lisboa a Santarém, e a narração novelesca 
em torno de Carlos, Frei Dinis e Joaninha. É como Almeida Garrett 
desvenda a situação política e social de Portugal, colocando frente a 
frente o Frei Dinis, representante do velho Portugal, absolutista, e 
Carlos, representante da renovação e do liberalismo. O fracasso de 
Carlos é, nesse sentido, o do país que acabava de sair da guerra civil 
entre miguelistas e liberais e que dava os primeiros passos na 
modernização. É também através do conflito íntimo de Carlos – 
incapaz de fidelidade, uma vez que se apaixona intensamente por 
várias mulheres – que Garrett faz uma análise rigorosa do que há de 
convencional, verdadeiro e falso na vida sentimental, cuja 
consequência é uma espécie de remorso marcado pelo ceticismo. 
Carlos não crê no amor, como não crê na revolução política, onde o 
poder do Frade é substituído pelo do Barão capitalista. Aliás, Garrett, 
o poeta, como Carlos, também é um homem fatal, perseguido pelo 
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remorso e, simultaneamente, vítima da mulher fatal, bem na 
linhagem de Musset e Byron. 

A vida de Garrett analisada apresenta um reflexo de suas criações e um 

caminho para a compreensão do alcance enquanto artista gerações afora, ao citar a 

guerra civil dos liberais contra os miguelistas, as frustrações do personagem Carlos 

e a experiência pessoal do autor, nota-se uma extensa marca de uma produção que 

viria a romper com as possíveis ideias conservadoras para a cultura. 

É possível estabelecer um significado da obra de Almeida Garrett em relação 

ao Brasil, por exemplo, ao verificar que tais contatos literários surgem a partir do 

período em que o autor estudou na Universidade de Coimbra, considerando o fato 

de que havia muitos brasileiros, em sua maioria filhos de grandes fazendeiros e 

comerciantes, ou mesmo detentores de títulos de nobreza, descendentes diretos, 

que iam para a Europa estudar.  

Esses contatos, ainda que Garrett não tenha viajado ao Brasil, interferem ao 

longo de sua produção literária, em especial pelas histórias que conhecia de seus 

pares, de pessoas as quais compartilhava de ideias e identifica-se no âmbito social 

de sua escrita e também na maneira de pensar a respeito da arte. Dentre os mais 

variados locais em que viveu, destaca-se sua fase em Paris, por um motivo 

específico: a existência da primeira geração romântica brasileira, dos quais se 

encontram autores como Gonçalves de Magalhães. 

Almeida Garrett em sua vasta produção, escreveu três romances que não se 

completaram, apresentando em seu conteúdo características do romantismo 

brasileiro. Suas obras também foram analisadas, lidas e montadas, (como Um Auto 

de Gil Vicente) no teatro brasileiro, e ainda outro acontecimento vem a levantar uma 

possibilidade de ter se aproximado mais do Brasil: o convite para tomar posse como 

Ministro Plenipotenciário no Rio de Janeiro, mas que em face de outras urgências, 

declinou não sem antes ter manifestado que se pudesse teria conhecido com maior 

profundidade as terras brasileiras.   

Almeida Garrett poderia ser analisado nos dias de hoje como um mentor 

responsável pela edificação de diversos pólos culturais. No Brasil algo como Mario 

de Andrade realizou em relação ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional), observadas as situações da época,  
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A família de Almeida Garrett tem passagens significativas pelo Brasil, o avô 

foi o Sargento- Mor José Bento Leitão, homem que se tornou abastado em terras 

brasileiras, conforme Ofélia de Paiva Monteiro: 

Feito pelo Marquês de Pombal Deputado da poderosa Companhia 
dos Vinhos do Alto Douro (cuja sede era no Porto), se entregara a 
espaventosos atos de “brasileiro” com fortuna: construção da quinta 
e palacete do Sardão, doações à Misericórdia de Vila do Conde, vida 
farta de grande senhor, rodeado de criadagem numerosa, como a 
querer reproduzir na Metrópole o bulício da casa grande do Brasil 
das patacas (Monteiro: 1971, vol I: 32). 

Nascido século XVIII, José Bento Leitão teve um primeiro casamento, do qual 

enviuvara, casando-se novamente em 1771, com Dona Maria do Nascimento e 

Almeida, filha de outro homem que prosperou muito em terras brasileiras, de nome 

José Fernandes de Almeida. Da união de José Bento Leitão e Maria do Nascimento 

Almeida nasceu a mãe de Almeida Garrett, Dona Augusta, de modo que um avô e 

um bisavô do autor passaram pelo Brasil por tempo suficiente para muitas histórias, 

referências e influências. O professor José Hermano Saraiva (1919-2012) 

apresentou fatos de Almeida Garrett nos documentários O Romantismo de Almeida 

Garrett (1999) e A Alma e a Gente (2004), revelando histórias que serão 

mencionadas nas próximas páginas. 

Dos tios de Garrett já mencionados, outro irmão de seu pai, Antonio Bernardo 

da Silva, viveu no Brasil, com maior ênfase entre os anos de 1819 a 1824, sob a 

nomeação de Desembargador Ordinário da Relação da Bahia, recebendo a 

incumbência de estabelecer a Comarca do Rio São Francisco. Mas devido aos 

efeitos da Independência do Brasil, diferentes correntes de pensamentos políticos o 

forçaram a retornar para Portugal. Um parente tão próximo repleto de histórias sobre 

o Brasil também forneceu uma bagagem quanto ao sentido de informações do autor 

para que pudesse montar uma espécie de “quadro mental analítico” que lhe motivara 

a seguir escrevendo de modo característico paralelamente aos seus objetivos 

sociais.  

A escrita de Garrett em relação ao Romantismo no Brasil também é passível 

de uma análise relevante ao contexto da discussão social que é caracterizada pelas 

mudanças constates em face dos muitos acontecimentos do século XIX que 

determinam os rumos de muitas nações. Em especial o Brasil, pelo fato de ter se 

tornado independente em 1822 e no mínimo, nas duas décadas que seguiram 
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apresentar as divergências políticas e uma população crescente, revela uma arte 

que registrou com muita intensidade os fatos históricos. 

E não somente no registro e na criação a obra de Garrett permanece também 

no Brasil; as edificações atribuídas ao autor também constituem um modelo de 

parâmetros para a contribuição cultural de uma nação. A construção de teatros, de 

conservatórios, de locais que hoje são denominados pólos culturais, enriquecem 

artisticamente a todos que de tal forma tomam conhecimento e continuam em prol 

valorização da cultura. 

Neste momento da pesquisa é necessário apresentar uma relação mais 

ampla das questões culturais de Almeida Garrett, as ações que o elevaram a uma 

posição de grande conhecimento e as bases da criação de suas obras, os 

elementos fundamentais que constituíram um impulso para reunir a história, a ficção 

e a vida do autor no período do Romantismo. 

2.1 EIXOS TEMÁTICOS 

 

Uma das possibilidades de verificação do alcance da produtividade cultural de 

Almeida Garrett além de sua época está relacionada aos conceitos extensivos de 

suas obras, avançando no tempo e no elemento que serve como base para que 

suas realizações ganhassem projeção, como por exemplo, a incumbência de ser o 

responsável pela valorização e exaltação nacional de seu país. A seguir uma mostra 

da evolução e permanência de suas contribuições culturais, tomando como 

referência o Brasil:  
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Figura 1 - Eixos 

 

I - O círculo indica uma constante troca de informações que se converteram 

em criações. Garrett sob influência de membros e pessoas de seu convívio familiar 

ouvia histórias sobre o Brasil, que por sua vez era uma colônia de sua pátria. O 

passo seguinte é marcado pela fase adulta, na qual suas aspirações e a vida política 

se fundem. Surgem diversos conflitos que custam inclusive o seu exílio, gerando 

suas obras como se estivesse em grande estado de ebulição, o que resultou em 

uma espécie de “transbordamento cultural” ou de forma mais erudita, um 

“intercâmbio” que se estabeleceu como agente multiplicador, inclusive no Brasil. 

Sob um âmbito mais reflexivo de tal ciclo, é possível verificar que Almeida 

Garrett foi influenciado por uma educação clássica e escreveu durante o 

Romantismo apresentando características sociais que o impressionaram em suas 

viagens e acontecimentos vividos. No Brasil sua obra torna-se um modelo de cunho 

social que resulta na inspiração de novas produções voltadas à cultura, dialogando 

entre publicações e representações teatrais. A figura indica a interatividade 

constante, a partir das relações estabelecidas e notoriamente presentes, resultantes 

de fatores históricos, tais como a colonização e o intercâmbio constante, não apenas 

sob o foro comercial, mas, sobretudo cultural, uma vez que na época havia se 

tornado uma prática volumosa a ida dos brasileiros, em sua maioria filhos de 
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pessoas detentoras de um considerável poder aquisitivo financeiro, para estudar na 

Europa. 

O ciclo do Romantismo em Portugal indica que há uma relação determinada 

pelas obras e pela produção cultural de Almeida Garrett, tornando-se conhecido 

além de Portugal, devido às relações históricas existentes e a maior circulação de 

leitores, é possível dizer que ocorre uma espécie de ato consequencial no processo 

da literatura e dramaturgia no Brasil. Tais fatores mencionados, como as viagens de 

pessoas influentes e abastadas na sociedade, em especial políticos, descendentes 

de monarcas, além de negociantes de altas operações comerciais, dirigentes de 

instituições, filhos de fazendeiros que estudavam na Europa e artistas, representam 

uma extensão que, apesar de ser tão imediata, proporcionou a outras pessoas, diga-

se, não pertencentes ao restrito campo daqueles que tiveram acesso aos estudos, 

que também viessem a obter o conhecimento sob diversas formas, a mais direta 

delas, por exemplo, o teatro, que embora estivesse calcado também nos pilares da 

nobreza, deu vazão ao contagiante universo das palavras transpostas em imagens e 

ações, em diferentes lugares e épocas, fato que se agrega à comunicação entre as 

pessoas, o “contar histórias”, o “boca a boca”, permitindo a expansão cultural.  

Tal fluxo de pessoas permitiu uma interrelação cultural que, mesmo limitada a 

uma classe letrada, deixou marcas históricas que forneceram recursos para 

mudanças sociais, a mais significativa delas é, até hoje, a extensão da cultura ao 

alcance de pessoas a princípio desprovidas de estudos, mas inseridas ao contexto  

do conhecimento, da apreciação da arte e da transformação educacional e cultural. 
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Figura 2 - Pirâmide 

 

 

II – A literatura como base inspiradora para um produto de arte, que é 

apresentado sob o formato de ficção, é firmada como um traço das obras de 

Almeida Garrett. A partir da literatura surge a discussão que aborda a veiculação de 

um enredo fictício, bem como seus fins: como o leitor e espectador recebe as obras, 

o que pensa, o que conversa com as outras pessoas ao conhecer as obras como 

interfere e os rumos que seguem no curso natural da história da humanidade. 

A ficção no topo da análise constitui a liberdade individual presente no 

Romantismo, por sua vez, a escrita de Almeida Garrett percorre e integra o contexto 

histórico, apresentado na pirâmide como um elemento constante que tanto será o 

chamado popularmente pano de fundo como o traço condutor decisivo de muitas 

obras. A base é caracterizada pela literatura como um veículo artístico que 

proporciona os demais gêneros, como o teatro. 

Almeida Garrett, nos primeiros anos do período após a independência do 

Brasil, apresentou opiniões que divergiam do modo em que outrora já se 

estabelecera em Lisboa, e as divergências ficavam cada vez mais acentuadas 

diante dos posicionamentos dos anos seguintes em decorrência da Guerra Civil 

Portuguesa, colocando os liberais constitucionalistas contra os absolutistas (também 

denominados de miguelistas).  
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Este foi um aspecto que funcionou como uma resposta diante de tudo que o 

autor conheceu, considerando o fato de que toda sua educação tradicional lhe 

forneceu as bases de um vasto conhecimento histórico e um discernimento capaz de 

refletir sua realidade. Entretanto, como um elemento adicional do conjunto de sua 

obra, muito mais do que o período em que vivera, a qualidade de suas produções 

ganharam força, deixando para os leitores e espectadores uma notável coleção de 

histórias intercontinentais. 

Ao escrever "Viagens na minha terra", Almeida Garrett criou o enredo de duas 

personagens comprometidas com os fatos da Guerra Civil Portuguesa, no episódio 

da chamada "história da menina dos rouxinóis", ou Joaninha, personagem que seria 

uma típica heroína romântica que está envolvida e tomada pela paixão por seu 

primo Carlos, que é um dos soldados da marcha liberal (pedrista), ilustrando ficção e 

realidade. 

Em Comurai (ou Komuray/ komurahi, como aparece grafado em algumas 

publicações), por exemplo, esboçado entre 1824 e 1826 e que só foi lançado trinta 

anos depois, já defendia uma cultura que pudesse ter características mais 

autônomas, partilhando de ideias semelhantes aos poetas brasileiros que lia, 

segundo a Universidade do Porto, em nota biográfica de Almeida Garrett, entre o 

primeiro e segundo exílio do autor, muitas ideias o inspiraram até o envolvimento 

com as ideias liberais. 

Em outra de suas obras, Dona Branca, o autor apresenta um poema 

narrativo, de conjuntura novelesca, em que as personagens e o tema são 

extremamente nacionais. O acontecimento histórico - a conquista do Algarve – é 

exposto romanticamente atrelado ao romance de amor, na paixão ilimitada de Dona 

Branca e do chefe mouro Aben-Afã, personagens a quem Garrett expressa o 

idealismo característico da escola, que abrange, também, as histórias de Oriana e 

Mem do Vale - destemido e intenso cavaleiro de Santiago. 

A história decorre sobre a Infanta D. Branca Afonso, filha primogênita de 

Afonso III de Portugal e de Beatriz de Castela, nascida no ano de 1259, em 

Santarém. Detentora de um patrimônio numeroso, tanto em Portugal (entre outras, 

as Vilas de Montemor-o-Velho e de Torres Vedras) como em Castela, onde foi 

Senhora da vila de Briviesca.  

No enredo ocorre uma atuação decisiva nas relações entre os dois Reinos, 

tendo, mesmo, recebido a tarefa de seu irmão D. Dinis, para liderar missões 
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diplomáticas, que abordavam os contatos que antecederam o Tratado de Alcanices. 

Ao analisarmos a grandiosidade do tema histórico aliado aos elementos de 

identificação coletiva (as paixões, a sede pelo poder, as diferenças entre as classes 

sociais, interesses políticos, desejos, vaidades, luta por justiça), Garrett deixa um 

legado em suas obras para uma direção que o passar dos anos só fez melhorar as 

discussões: o surgimento das mídias e outros formatos de viabilizar adaptações de 

obras foram muito vindouros não somente para conhecimento e reflexão como 

também de experimentação de novas leituras, que sempre contribuíram para a 

vanguarda histórica da literatura e da dramaturgia. 

Ainda sobre o poema D. Branca, considerado como uma obra precursora do 

Orientalismo, entre os estudiosos do ponto de vista literário. O ponto de partida de 

análise textual carrega consigo as informações básicas históricas e uma boa dose 

de interesse pelo enredo, proporcionando assim uma viagem no tempo que 

impulsiona quase que naturalmente um questionamento da atualidade. 

No ano de 1826, Almeida Garrett publicou em Paris, onde se encontrava 

exilado, este famoso e longo poema narrativo intitulado “D. Branca ou a Conquista 

do Algarve”. No ano anterior, havia ocorrido a publicação de “Camões”. 

Os dois poemas marcam a introdução do Romantismo na Literatura 

Portuguesa, ainda que Garrett não se assuma totalmente como romântico e 

apresente nos prefácios a sua visão em cada obra. Logo é possível notar que, no 

prefácio de “Camões”, afirma enfaticamente: 

Não sou clássico nem romântico, de mim digo que não tenho seita 
nem partido em poesia” e que seguiu apenas “o coração e os 
sentimentos da natureza”, o que, diga-se, é já uma profissão de fé 
romântica… Também em “D. Branca” se escreve, a certa altura, “de 
clássicos, românticos, guelfos das letras, gibelinos da arte, falar 
entendo, paz seja com eles. GARRETT, Almeida. Camões, pag.76. 

As obras são bastante comparadas pelas suas características em comum, 

apresentando um estilo peculiar do autor, que inova pela estrutura – são poemas 

dispostos em dez cantos (exceto que na primeira edição, “D. Branca” continha uma 

divisão em sete cantos) perfazendo as estrofes exibidas em um número diversificado 

de versos brancos de 10 sílabas, com exceção de poucas quadras em versos, de 9 

e 7 sílabas, respectivamente, intercaladas em duas passagens de “D. Branca”. 

“Camões” foi publicado sem nome de autor, “D. Branca” com a menção de obra 
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póstuma de F.E., para fazer crer que a autoria era de Filinto Elísio (nome arcádico 

do Padre Francisco Manuel Nascimento, que Garrett considerava um dos seus 

modelos), Filinto morreu em Paris no ano de 1819, representando fortemente a 

renovação do Classicismo português, defensor do vernáculo em oposição aos 

galicismos; Garrett, que, já anos antes, fora acusado de ser ateu e libertino, quando 

publicara “O Retrato de Vênus”, sendo acusado de inclusive utilizar uma linguagem 

inadequada, procurava, agora, evitar atritos, não por fuga, mas sim para obter algum 

êxito em seus propósitos artísticos, com maiores interesses acadêmicos que lhe 

dariam maior autonomia, mais força na argumentação de suas ideias e a 

possibilidade de uma aceitação diante de um grupo tradicionalista que poderia 

determinar caminhos. 

Os poemas “Camões” e “D. Branca” em seus enredos estão repletos de 

mensagens de nacionalismo – o foco e todas as tramas contidas foram inspirados e 

reproduzidos com base na História de Portugal, sob o objetivo de despertar o 

conhecimento e cultivar o amor pela cultura portuguesa, e incentivando cada vez 

mais o patriotismo do leitor, com forte ênfase no passado de vitórias que se 

confrontava com uma atualidade decadente e muitas preocupações diante das 

revoltas e as dissidências políticas que afetavam o povo e todo o modo de vida. 

Tal necessidade de intensificar o nacionalismo aparece também em aspectos 

de evidência e cunhos literários, como o quase total banimento, em “Camões”, das 

referências à Mitologia clássica, e pela sua substituição, em “D. Branca”, por uma 

mitologia portuguesa, com as fadas, os sortilégios da noite de S. João, e outros 

componentes da cultura local. A manifestação de nacionalismo se pode, ainda, 

considerar a expressão dolorosa, nos dois poemas, da saudade da Pátria, sentida 

pelo autor exilado e sofrendo as consequências de forte movimentação política. 

“Camões” traz um estilo com marcas de uma obra ainda muito clássica. 

Dentre as características está uma marcada unidade de ação. Nas palavras do 

próprio Garrett: “A ação do poema é a composição e publicação dos Lusíadas; os 

outros sucessos, que ocorrem, são de fato episódicos, mas fiz por os ligar com a 

principal ação.” (GARRETT,1825, pag.13) 

Sob a ótica do pesquisador português Julio de Magalhães14,Almeida Garrett 

foi “um historiador da literatura sublinha que dois cantos são decalcados sobre o 

                                                             
14Disponível em: http://domedioorienteeafins.blogspot.com.br/2017/01/a-dona-branca-de-garrett.html. 
Acessado às 20h40 de 05. Jun.2019 

http://domedioorienteeafins.blogspot.com.br/2017/01/a-dona-branca-de-garrett.html
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texto dos Lusíadas”, sumários versos são transcritos literalmente e toda a linguagem 

tem um nítido cunho camoneano. Mas o mito do Herói é verdadeiramente romântico, 

byroniano, observado como um gênio incompreendido, que morre abandonado, 

perante a ingratidão e a indiferença da Pátria. Esse modelo de escrita é peculiar e 

possui o diferencial de aparecer sob uma estrutura clássica e conhecida por muitos, 

mas paradoxalmente trazendo uma ação novidadeira, capaz de instigar o leitor a 

buscar maior abrangência do tema, de modo voluntário. 

O poema “D. Branca” mostra-se mais vanguardista neste sentido. Não 

obstante que há o predomínio da estrutura clássica (ou claramente vista como mais 

arcádica) a linguagem é, em grande parte, coloquial, e o tom pode ser, mais jocoso 

em vários trechos, o que não ocorre no poema “Camões”. A ação é frequentemente 

interrompida, com referências, pelo autor, ou à sua própria infância numa quinta ao 

Sul do Douro, ou à sua condição de exilado, ou ao abandono a que estava votado 

Sagres, ou ao nulo significado, no seu tempo, de uma Comenda de Santiago, em 

contraste com o valor dos Cavaleiros de Santiago medievais, ou aludindo até 

mesmo a algum neologismo. Essas interrupções são, até, objeto de um comentário 

irônico: “E a minha história, e o meu lindo palácio? Malditas reflexões! Torno ao meu 

conto; e quem quiser achar a margarita, como o pinto da fábula esgravate. Sendo 

assim...” 

A respeito da escolha da época medieval (diferente da Renascença) o poema 

fica em maior conformidade com as preferências românticas, o que denota outra 

mostra da habilidade de Garrett em tecer os fatos históricos mesclados aos 

momentos de ficção, dispostos sob outro tipo de estrutura, enredando modelos 

inéditos atrelados a um formato considerado mais convencional. 

Em “D. Branca”, não só há uma ação, mas duas ações como eixos centrais – 

por um lado, os amores da Infanta com o mouro Aben-Afan, e, por outro, a 

Conquista do Algarve, ambas convergindo, no final, por ocasião de uma fatal Noite 

de S. João. Ao tratar, em “Camões”, de assunto bem conhecido do público, a 

margem de liberdade de Garrett achava-se limitada; assim, dá-nos uma versão 

romanceada, mas, apesar disso, próxima da realidade histórica. Com a Infanta D. 

Branca, personagem relativamente menor e desconhecida do grande público, 

Garrett tomou maior segurança para, mais do que deixar a história com um ar 

totalmente romântico, recriar uma trama que repleta de atrativos artísticos, tais como 

os componentes de uma boa história, o suspense, a surpresa, a curiosidade 
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despertada ao longo dos versos. É certo que a Infanta D. Branca era filha de Afonso 

III e que foi no Reinado dele que se completou a conquista do Algarve. 

Quase tudo que surge posteriormente é inventado, já que Branca nasceu em 

1259, isto é, 10 anos após a conquista de Silves; os seus amores com Aben-Afan 

não poderiam ter ocorrido neste contexto Há também outras particularidades, como 

é o caso de  Aben-Afan, que foi o último Senhor de Silves, Garrett reconheceu haver 

ampliado os seus domínios a todo o Algarve (na realidade, durante o período 

islâmico, não existiu propriamente um Reino do Algarve d’Aquém-Mar, como figura 

no Poema; houve, sim, um  Reino de Niebla, com Capital nessa localidade, não 

muito longe de Huelva,  que abrangeu o Algarve e parte do Alentejo). 

O dramaturgo admitia ter recriado o passado (como recriou poesias populares 

que incluiu no seu “Romanceiro). E talvez justamente por estes pormenores que a 

obra de Garrett se destaca; as modificações históricas representam uma quebra de 

paradigmas e formalidades literárias que nos dias atuais são inclusive muito bem 

vindas sob a denominação ilimitada de adaptações. Provido de certo humor, 

respondeu a quem o acusava de imoralidade, sobre as adaptações ao Poema: “Até 

da Infanta D. Branca, uma das mais despejadas ‘leoas’ do seu tempo, fez a donzela 

tímida e sem malícia que aí pintei, mentindo descaradamente à História” (GARRETT, 

Almeida, O Romanceiro, pag. 67). Julio de Magalhães aponta que o poema foi 

escrito de agosto a outubro de 1824.  

É importante ressaltar que, apenas dois anos antes, tivera lugar a 

Independência do Brasil, que muitos portugueses sentiram como uma perda. 

Desfizera-se, pelo menos “de fato”, o Reino Unido Portugal-Brasil-Algarves, com a 

separação da sua parte de longe maior e mais rica. Trata-se de uma mudança 

significativa após séculos e gerações possuírem uma visão única do território; este é 

um fato que atinge diretamente a produção textual da época, desde os seus 

registros informativos, os jornais, revistas, periódicos em geral, até as criações 

literárias de cunho histórico, ficcional ou estilístico. 

Portugal é uma nação marcada por numerosas revoltas, dentro e fora de seu 

espaço, seja com seus compatriotas ou contra outros povos, resultando na 

instabilidade comportamental que, por sua vez, modifica a conjuntura cultural da 

época. Ao evocar a conquista do Algarve, Garrett, está como diz, a “contar… a 

história dos bons tempos que foram”. O Algarve, descrito em termos idílicos e cuja 

conquista heroica é tema imprescindível de “D. Branca”, foi também o ponto de 
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partida dos Descobrimentos. Almeida Garrett descreve, desolado, o estado em que 

se encontravam os edifícios do tempo do Infante D. Henrique, a ruína dos quais é 

“opróbrio da Nação que a primeira foi no Mundo em nobrezas, outrora, hoje em 

miséria”. 

Diante do processo visionário e a renovação de instituições em busca de 

novas diretrizes, o Orientalismo, movimento ou moda que não se confina à literatura, 

tivera já grande aceitação no Séc.XVIII, ganhara maior fôlego no seguimento da 

expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito e fora adotado pelo Romantismo, eis 

mais um argumento pertencente à época em que Garrett realizava suas 

modificações no formato de suas obras. No entanto, enquanto que na Europa, em 

geral, o Orientalismo constituía uma espécie de faceta do Exotismo, tal não é 

necessariamente o caso em Portugal, como afirma Magalhães (1999 pag. 91). Um 

autor orientalista português não tem que recorrer a cenários como o Egito, a Terra 

Santa, Constantinopla ou a Índia, pode situar a ação da sua obra em território 

português, não tendo que haver uma viagem no espaço, mas apenas no tempo. 

E as ações expedicionárias também resultam em descobertas de elementos 

para esclarecer tendências literárias encontradas. Na sua busca das raízes 

medievais de Portugal, Almeida Garrett encontrou o Oriente, sob uma espécie de 

forma, no Reino dos Algarves. Constatou que houvera uma componente árabe, na 

formação da Nacionalidade portuguesa, e considerava que a memória desse 

passado devia ser valorizada, um exemplo de outro contato advindo das 

nacionalidades distintas que marca o trabalho do autor.  

Sente-se, nos seus poemas de maior alcance, uma tensão: Almeida Garrett 

exulta com a conquista do Algarve e suas linhas exaltam as ações dos Cavaleiros de 

Santiago. Um fato que o torna provocador diante de tantos compatriotas de ordem 

conservadora que lidava em sua vida, ao mesmo tempo, entristece-se com a queda 

do Reino mouro, portador de uma civilização mais refinada. O que se pode notar a 

intervenção autoral, seu fascínio por determinadas ações. Questiona-se: desejaria 

que não tivesse havido vencidos nas batalhas? É provável que sim ao verificar seu 

posicionamento. O palácio encantado simbolizaria, de tal modo “a utopia da 

convivência (im) possível”, na muito feliz expressão que Eva–Maria von Kemnitz 

utiliza num contexto um pouco mais amplo, na sua tese sobre “Portugal e o Magrebe 

(Sécs. XVII/XIX) “, refletindo essa passagem criativa de Garrett . 
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A obra D. Branca traz aspectos ainda mais reveladores. Na descrição do 

palácio, Garrett terá cedido a um estereotipo de exotismo orientalista. “O edifício,” 

onde tudo o que o rico Oriente tem de brilho e de gemas resplendece e cita: “nem 

jônio, dório, itálico, misto, gótico, saxônico, caldeu, núbico, Índico, indostan, mogol 

ou pérsico, nada disso é e, no entanto é belo”, e os interiores são esplendorosos.  

O dramaturgo que muito apreciava Sintra, teria se inspirado nas ruínas do 

Palácio de Monserrate. Anos antes do nascimento de Garrett, viveu ali William 

Beckford, autor da famosa novela orientalista “Vathek”, que começa, precisamente, 

pela descrição de um fabuloso palácio oriental. Beckford realizou obras no Palácio e 

no seu jardim, incluindo a construção de um Arco de Vathek. Em 1809, Byron visitou 

Monserrate, já então em ruínas, e refere-o, no “Childe Harold”. Não há registros 

precisos de que Garrett, que leu Byron segundo suas próprias declarações, teria lido 

o “Vathek”, mas a possibilidade é ampla, uma vez que  Beckford,  ainda era vivo, 

durante o exílio do autor na Inglaterra.       

À luz da análise de Magalhães 1999 (pag.92) “se Garrett não gostava de 

mosteiros, também não gostava de frades, pelo menos bernardos”; o que indica que, 

aquilo que nos dias atuais pode causar algum impacto, era explicável e até mesmo 

compreensível no ambiente político da época, em particular pelas posições anti-

liberais dos monges de Alcobaça, travando muitas vezes uma situação ameaçadora, 

que exigia cuidado com as palavras, uma verdadeira batalha civil, prova disso foi a 

acusação que Garrett recebeu no inicio de suas publicações. Como reflexo de tal 

visão personagens da linha religiosa muitas vezes são descritos em suas obras 

como grotescamente ridículos, glutões, ignorantes, grosseiros, covardes. Ficou 

célebre a expressão “gorda, cachaci-pansuda figura”, e o episódio da “tremenda”, 

alusivo a uma real ou suposta lauta refeição, servida aos frades a meio da noite, terá 

sido das partes do poema D. Branca que ganharam mais popularidade. 

E outras personagens também possuem uma diretiva relacionada aos fatos 

históricos, decorrentes de sua visão social, diferindo drasticamente dos 

anteriormente citados, como é o caso dos eremitas, personagens rodeadas de 

mistério, como Frei Hugo, são aqueles que não incorrem na condenação do Poeta 

romântico. E S. Frei Gil de Santarém, conhecedor de magia negra e que Garrett 

considerava “o nosso Doutor Fausto”, intervém na ação, um traço ousado, quase 

como Deux ex-machina; não é, porém, personagem simpático e transparece na 

forma como descreve os seus diálogos com Afonso III, o desagrado do poeta pela 
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arrogância do clero Igreja perante o Poder político, o que pode ser interpretado 

como uma decisão hábil de não expor com todas as letras uma espécie de defesa 

de uma figura transgressora para os padrões, ao mesmo tempo em que expressa 

tacitamente uma figura anárquica totalmente capaz de incitar novos pensamentos e 

agregar ações para os leitores.  

Por sua vez Garrett confere toda a sua admiração, de modo autêntico, para 

os Cavaleiros de Santiago, não tanto por serem monges, mas por serem guerreiros 

intrépidos; outro aspecto de relevância, uma vez que são as ações que ganham 

significados transformadores, minuciosamente pensados com o cuidado na 

construção, revelando traços do autor que passou não por uma vez, mas por várias 

vezes, atos persecutórios em torno de sua obra. Assim, aparecem os cavaleiros, 

como moços galanteadores, uma imagem talvez mais apropriada aos Cavaleiros de 

Malta do Séc. XVIII, que aos de Santiago do Séc. XIII e que configura uma possível 

aceitação da parte dos opositores do movimento liberal. 

Há o fato de que Garrett não ter o desejo, na ocasião, de que seu nome 

estivesse creditado como autor, quando “D. Branca” surgiu, em 1826, por razões 

que poderiam comprometer seus caminhos para outros trabalhos, ao mesmo tempo 

em que multiplicava os protestos da sua fidelidade ao Catolicismo, que passam a 

ideia de uma atitude irônica. O poeta assume-se como cristão, porém assim é visto 

em termos de valores culturais, éticos e estéticos. Quando diz ser “cristão”, é apenas 

no sentido de que rejeita a mitologia greco-romana, para substituí-la por uma 

mitologia nacional, que tem pouco ou nada a ver com o Catolicismo oficial. 

Na obra, a personagem Fada Alina está acima da divisão entre cristãos e 

muçulmanos, e quanto ao próprio “glorioso S. João, que tudo alegra, abençoado 

protetor de amantes, até os mouros o festejam e canibais pedreiros o veneram” ( 

constitui uma alusão jocosa à Maçonaria, à qual, aliás, o próprio Garrett pertencia, 

como indicam seus dados biográficos desde o final do século XIX). 

Assim é mais plausível afirmar que a religião de Garrett era a do Iluminismo, 

dos filósofos do Século das Luzes, que ele exprime, por meio da personagem de 

Aben-Afan, mostrando, mais uma vez, uma forte influência do seu contato e 

conhecimento cada vez mais aproximado de uma visão de mundo que vislumbrava 

mudanças. Na obra, tendo-lhe dito Branca que seu Deus era falso e pedido que 

adorasse a Cruz, o Rei mouro responde indignado: 
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Falso o meu Deus! E o teu é verdadeiro! Quanto Deus há, pois na 
natureza? Eu adoro o que fez este Universo, o que nos ares 
suspendeu magnífico, estes orbes de luz que nos aclaram (…) o 
Deus que me criou que no teu rosto pôs o traslado da beleza eterna. 
Este é o meu Deus,  e falso é ele.(GARRET, 1848, pag. 34) 

Segundo Teófilo Braga, Almeida Garrett seguiu, em “D. Branca”, o estilo 

digressivo e faceto do “Oberon”. Por outro lado, numa tese de José Joaquim Dias 

Marques, considera-se que a personagem Alina tem mais a ver com as fadas do 

“Oberon”, que com as do folclore português. Na obra de Wieland, traduzida para 

português por Filinto Elísio, em 1802, existe no seu enredo, figura uma princesa 

moura, raptada por um cavaleiro cristão. As semelhanças nem sempre configuram 

uma fonte de inspiração, uma das hipóteses está na ambientação coletiva de 

movimentos semelhantes de caráter humano, relacionados aos conceitos de poderio 

e sentimentos, trocas de interesses e ruptura de convenções sociais. 

Quanto à relação com o Brasil, Almeida Garrett, sob a influência dos 

iluministas e dos processos de independência de outros países, possuía desde 

antes da Independência um posicionamento sobre a importância da autonomia 

política, e parte da própria colonização, que considerava tardia e que atribuiu, com 

duvidosa argumentação e fundamentação, à pressão holandesa, conforme Duarte 

(2006 pag. 58) e afirma: 

Que podia oferecer o Brasil ao comércio daqueles tempos? Algum 
pau de tinturaria. Que prometia ao espírito de missão e proselitismo? 
A conversão de alguns cabildos de selvagens ignorantes. Com que 
podia lisonjear a ambição do príncipe? Com a desmesurada 
extensão dum terreno inculto, bravo, mal povoado. (Garrett, 1984a: 
41)  

Ao verificar o pensamento de Garrett a respeito do Liberalismo e toda sua 

trajetória voltada a uma escrita que trouxesse maior abrangência, nota-se que seu 

ponto de vista mais cético apresenta uma crítica à colonização portuguesa e vai ao 

encontro de uma visão mais entusiasmada pela potencialidade do Brasil. Pode-se 

também encontrar em sua fala, uma insistência no que diz respeito às críticas à 

política de ocupação e colonização do território e das suas populações:  

De todo o imenso território que à ribeira do mar se estende desde o 
Amazonas ao La Plata apenas as ourelas marítimas eram salpicadas 
de povoação, e essa tão mesclada que só a quinta ou sexta parte se 
podia dizer branca. A raça escrava certo mui longe estava de ser 
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tratada de maneira que não envergonhasse a natureza: mas ainda 
assim não eram as crueldades dos colonos portugueses para 
comparar-se com os horrores verdadeiramente canibais de ingleses 
e franceses. (Garrett, 1984a: 42-43) 

Almeida Garrett se posicionava diante de uma perspectiva que a cultura, 

sendo reflexo de um movimento social, não poderia estar dissociada contradizendo 

certa beleza descrita, pois em nada combinaria uma sequência atos de imposição, 

nos quais predominariam a exploração desmedida, para a construção de uma arte 

que simbolizaria um disfarce, ou que seria pior, uma fuga diante dos acontecimentos 

constantes. E segue tal pensamento em suas afirmações: 

 O governo, porém era estúpido e tirânico: a autoridade dos capitães-
generais sem limites e sem recursos; a jurisdição mista e intrincada 
dos ouvidores e juízes de fora faziam a governança do Brasil não só 
a mais despótica, se não também a mais absurda de todas as 
administrações coloniais. Nem as próprias Relações do Rio e Baía 
eram essas mesmas tribunais independentes; porque presididas pela 
autoridade administrativa, eram as leis por que julgavam as portarias 
do governador e seus acórdãos minutados nas secretarias dele. 
(Garrett, 1984a: 42-43) 

E as demais tendências da escrita no Brasil eram sempre influenciadas pelos 

estudos europeus que, em suas temporadas de exílio, cada vez mais se 

confirmavam para que houvesse alguma mudança que não fosse apenas mera ação 

figurativa, a busca por uma transformação mais substancial era parte de suas 

atividades, que se manifestavam em todo o seu discurso: 

O clero pobre e ignorante influía pouco; as ordens religiosas também 
pouco medradas não preponderavam muito: só o comércio, apesar de 
todos os barrancos da legislação e abusos de seus executores, tinham 
importância e valor. Porém, o comércio era exclusivo com Portugal; 
Lisboa e Porto, os mercados do Brasil para as nações da Europa, não 
lhe consentindo a metrópole o mínimo trato ou tráfico com o resto do 
universo. Até o ensino e as luzes eram objeto de monopólio, porque no 
Brasil não havia nem seminários, nem colégios, nem universidades; 
[…] Todavia, a massa geral dessa população era boa. (Garrett, 1984a: 
42-43)  

Assim é notório o seu conhecimento que vai além das estratégias lucrativas, 

presente nos propósitos colonizadores de diversos líderes, os aspectos de 

ponderação revelam uma visão que privilegiaria as nações sob o olhar iluminista.   

Ao enquadrar e relacionar, com lucidez visionária, a evolução política do Brasil no 
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contexto da América Latina, faz notar a importância de uma nação secular estar não 

apenas preparada, mas muito adequada a se tornar independente desde antes. E 

sob essas circunstâncias que considera um “espetáculo estranho e incoerente” a 

ligação duradoura do Brasil à mãe-pátria, no que se refere ao atraso na eclosão da 

autonomia política, opinando inclusive sobre o sistema de governo:  

O Brasil adotou, mau grado seu, as formas monárquicas: queria ser 
republicano como seus vizinhos. Sê-lo-á ainda talvez. Se o fosse 
agora, padeceria com eles. Não tarda que os interesses desta jovem 
nação americana se não venham ligar de mais perto, entrelaçar com 
os nossos. (Garrett, 1984a: 42-43) 

Entretanto, não fazendo de Almeida Garrett um herói idealizado a contra 

gosto de suas próprias criações, é perceptível e até mais realista afirmar que, o 

pensamento do dramaturgo ocorria também por razões de pura geoestratégia, 

considera difícil a manutenção das instituições monárquicas de um país rodeado de 

repúblicas, estendendo a sua análise de conjuntura política para a ideia de uma 

produção cultural que dialogasse de modo coerente com as pessoas que 

conheceriam sua obra. 

Ao exteriorizar com certo entusiasmo a independência de um Brasil Liberal, 

colocava-se como um ser atuante também no campo da produção cultural, além do 

que lhe solicitavam na corte para o surgimento de um teatro nacional que exaltasse 

o povo português. Todavia é fato que em suas atividades, reconhece que é o 

Império e D. Pedro que garantem a estabilidade do Brasil num continente em 

convulsão, os pensamentos divergentes entre as diversas áreas são cada vez mais 

latentes. E ainda considera “estranho fenômeno político” a ligação a Portugal diante 

da indefinição dos regimes e dos interesses muito díspares da política brasileira, 

urgindo maiores providências no que diz respeito à organização e disposição de 

processos constitucionais, como aparece em Duarte (2006 pag.60):  

Só o Brasil parecia estacionário e impassível quando, situado no 
meio da América, todos os raios do grande círculo americano 
pareciam dever convergir para ele como para centro. Não! A 
eletricidade já faísca por suas províncias, já estala por suas cidades; 
aquele sussurro precursor das grandes comoções políticas começa 
já de sentir-se; os ministros imbecis despertam enfim: declara-se a 
guerra aos novos Estados; trata-se de afastar para longe o exemplo, 
de evitar o contacto. A pacificação da Europa veio a ponto para 
ajudar os projectos do ministério brasiliense; a flor dos batalhões 
portugueses, aguerridos por tão longa campanha, audazes por tanta 



94 
 

vitória, é obrigada a desertar das bandeiras da honra e 
independência nacional para ir alistar-se sob o estandarte da invasão 
ilegítima, da usurpação absurda. (Garrett, 1984a: 45) 

Há que se observar que diante destes acontecimentos históricos a vida de 

Almeida Garrett passava por transformações que também modificavam sua visão de 

mundo, refletindo na conjuntura da arte e de toda a renovação cultural existente.  O 

Brasil havia recebido o impulso de Portugal, e sincronicamente com a dita mãe-

pátria proclamara a liberdade, o que já indicava os interesses públicos de mudança, 

além do envio dos deputados ao Congresso de Lisboa, de forma espontânea e 

distintamente surgia a declaração e o desejo de manter as alianças à metrópole pelo 

fato de existir a convergência de uma constituição livre, igual e popular, que inclusive 

ampliasse os interesses relacionados ao consumo, já não funcionavam mais as 

relações de poder de outrora. 

E acaso esse estranho fenômeno político se houvera temporariamente 

realizado, se o herdeiro da coroa não tivesse permanecido na América. As 

diferenças territoriais também pesavam quanto aos interesses da coroa, levando em 

conta a distância, a quantidade do que se produziria e os propósitos vigentes.Foi um 

período em que os resultados já estavam mais do que aguardados diante de tantos 

conflitos sucessivos, Duarte (2006, pag. 58) relata: “Impaciente de cingi-la, 

impacientes seus apaniguados de lhe aquinhoar as regalias, se cobriram com a 

capa de independência, e usurparam o império.Os erros das corte de Lisboa 

apressaram esse acontecimento inevitável.” 

Os equívocos provocados pelas frentes políticas adiantaram ainda mais tal 

acontecimento, sobretudo em termos decisivos, no século XIX, os avanços de 

comportamento social eram cada vez maiores e significativos, esta foi visão 

estabelecida por muitos integrantes da sociedade política durante o período da 

Independência, e os artistas não se furtaram de expressar suas criações perante 

todo esse painel histórico. 

Sob a presença de dois partidos muito poderosos no Brasil, o republicano e o 

independente, sustentando este o príncipe de boa fé, aquele antevendo na 

separação de Portugal um passo dado no caminho da democracia, ambos se lhe 

uniram: e de um moço inexperiente e ambicioso confiou assim o Brasil sua liberdade 

independência tão esperadas. Erroneamente a nação de Portugal lutou contra essa 

independência; contudo, nem devia, nem podia: para seu maior dissabor passou 
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pela situação vexatória de presenciar as armas portuguesas sendo desrespeitadas, 

tendo de se entregar ao lado oposto, inclusive as relíquias de seu patrimônio da 

marinha, e como resultado, o país totalmente atingido em seu respaldocomercial, 

mesmo sabendo que ações de guerra na maior parte das vezes resultam em 

prejuízos e dívidas.  

Todo o continente americano estava diante de um processo de renovação 

social, independente e livre para o status de nação: nem mesmo as formas 

monárquicas conservadas no Brasil impediram o estabelecimento de uma 

constituição liberal e eminentemente popular: o próprio e único representante da 

legitimidade nessas terras democráticas presta homenagem e rendimento ao 

princípio da soberania do povo triunfador além do Atlântico. Almeida Garrett ainda 

jovem, em sua produção antevê, a mais de 60 anos de distância, a implantação da 

República no Brasil: e o que muitos não conseguiam imaginar que de fato ocorreria. 

Paralelamente à produção escrita, Almeida Garrett participava das ações 

relacionadas a pontos culturais significativos em Portugal: O Conservatório de Arte 

Dramática foi criado pela rainha D. Maria II por um decreto de 15 de novembro de 

1838. Ficou estabelecido que o Conservatório incluísse em sua grade curricular de 

cursos, as chamadas escolas de Artes Dramáticas, Música, Dança, Mímica e 

Ginástica Especial. 

Almeida Garrett comentou em seus escritos, em especial nas notas 

introdutórias das primeiras edições de suas peças e nas publicações da Memória ao 

Conservatório Real a respeito da caracterização da obra Frei Luis de Sousa, tendo 

como fonte de inspiração a tragédia clássica, indicando a busca de valores culturais 

a partir de reflexos existenciais no passado, tal como é possível ocorrer na 

atualidade. Machado e Paula (2011, pag.8) apresentam uma observação quanto aos 

aspectos de uma discussão que até hoje é conhecida como uma das pautas 

literárias do teatro de Almeida Garrett, em especial na peça Frei Luis de Sousa: 

A peça teatral garrettiana de maior destaque foi e é o Frei Luís de 
Souza, porque além de obra multifacetada, susceptível, por isso de 

desencadear diversificadas interpretações, surgiu também em uma 
época na qual acontecia uma reflexão sobre a produção literária no 
país, interessada, principalmente, na questão dos marginais e na 
função social – catequética – do teatro. Por isso, nesta obra, o autor 
tentou incluir uma lição cívica: “o sentimento da independência, que a 
intervenção antidemocrática de Ingleses e Espanhóis na vida política 
portuguesa fazia vibrar agudamente”. (SARAIVA & LOPES, 2005, 
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p.688) Há um elemento interessante no olhar de Almeida Garrett, 
pois ele elegeu uma matéria histórica para reescrevê-la numa 
perspectiva contemporânea a ele e a seus leitores. A História foi 
utilizada como mestra da vida. Em Frei Luís de Souza se faz 
presente a releitura da matéria histórica. Nela se imbrica a 
representação do destino trágico com os desdobramentos históricos. 
Esta obra é pautada na ótica da intertextualidade, pois utiliza fontes 
literárias e históricas em sua confecção. Quando pensamos do ponto 
de vista histórico, Garrett utiliza de recursos vividos pelos 
portugueses: a História experenciada no período de 60 anos de 
dominação espanhola sobre Portugal. Estes anos foram marcados 
pelo resgate, para frisar, a partir de um vazio de autonomia, um 
projeto de reconstrução do país. Para estimular uma busca do (re) 
florescimento do país, a reconquista do querer ser e fazer. O autor 
escreveu um drama, no qual encontramos uma ação de luta contra o 
destino, o herói – no caso a heroína – tenta fugir do princípio de 
fatalidade imposto por sua sina. A moira (destino) é o elemento que 
persegue as personagens, principalmente Madalena de Vilhena, 
durante a maior parte da peça. Esta personagem busca ainda lutar 
contra seu trágico futuro, porém, como nas tragédias gregas, 
prevalece aquilo que já estava traçado. . (Garrett, 1984a: 46-48)  

Já nas menções realizadas na Memória ao Conservatório Real, que aborda 

os textos e que fora devidamente apresentada, a manifestação cultural referente aos 

valores do passado integram a avaliação que o autor escreve sobre a sua própria 

obra.  Assim, é possível verificar que tão logo surgem os primeiros parágrafos de 

"Ao Conservatório Real”, Almeida Garrett destaca com muita observância ao 

contexto e a forma como criou sua obra. Ao referir-se à história tão trágica quanto 

dramática de Portugal, estabelece ali uma fonte de inspiração direta para sua 

formação literária, e relata diante do que estava preparado e anos depois se revelou 

um marco artístico:  

E singular condição dos mais belos factos e dos mais belos 
caracteres que ornam os fastos portugueses serem tantos deles, 
quase todos eles, de uma extrema e estreme simplicidade. As 
figuras, os grupos, as situações da nossa história - ou da nossa 
tradição, que para aqui tanto vale - parecem mais talhados para se 
moldarem e vazarem na solenidade severa e quase estatuaria da 
tragédia antiga do que para se pintarem nos quadros - mais 
animados talvez, porém menos profundamente impressivos, do 
drama novo - ou para se entrelaçarem nos arabescos do moderno 
romance. . (Garrett, 1984a: 49-50) 

          Em Frei Luis de Sousa, o mistério em torno da origem da verdadeira história, 

talvez seja inclusive incentivada para maior brilho, diga-se, valorização cultural, da 

obra, sendo que é uma grande incógnita se a vida do Frei dominicano seria uma 
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reprodução ou inspiração para uma das peças teatrais mais significativas do 

Romantismo português e da cultura mundial. Sandmann (2001 pag.102), afirma que: 

Como salienta Garrett, é já na própria matéria-prima da história 
portuguesa que se reconhecem alguns aspectos que a vinculam 
preferencialmente ao trágico. A simplicidade desta quadra melhor 
com a solenidade da tragédia antiga do que com a animação do 
drama e as complicações do romance moderno. O autor sugere que 
há nestes algo de excessivo, superficial e ornamental que, segundo 
ele, não vai bem com o despojamento severo das ações e dos 
caracteres do passado luso. 

O Professor José Hermano Saraiva, (A Alma e a Gente, programa 34, agosto 

de 2004)15 afirma que na igreja do antigo Convento de S. Domingos em Benfica, 

fundado pelo jurista João das Regras, um dos grandes colaboradores do Rei D. 

João I. Foi neste convento que se refugiou com o nome de Frei Luís de Sousa o 

fidalgo D. Francisco de Sousa Coutinho. Discute-se hoje se é realidade se fantasia a 

história contada por Garrett no famoso drama que continua a ser a obra prima do 

teatro português, de qualquer forma, permanece como um sucesso literário histórico 

de modo secular, inclusive realizando a transição para outras linguagens artísticas 

com respeito absoluto daqueles que fizeram parte como artistas e também do 

público. 

A Memória ao Conservatório Real foi lida, por Almeida Garrett, em 

conferência realizada no Conservatório Real de Lisboa, no dia 6 de maio de 1843, a 

propósito do Frei Luís de Sousa. 

Nessa altura, também o texto de Frei Luís de Sousa foi dito a uma só voz, a 

de Garrett, para os seus pares do Conservatório. O próprio Almeida Garrett 

reconheceria, mais tarde, que o fato de o seu drama ter tido "favorável juízo do 

Conservatório" ajudou a que começasse a ser "benquisto do público antes ainda de 

lhe ser apresentado", mas ainda que este fator seja provado como uma espécie de 

proteção da parte da nobreza, em definitivo não poderia comprometer uma das 

obras que se tornou tão célebre, sobrevivendo às gerações, modernidades e novas 

formas de visão artística, muito pelo contrário, o tempo só a valorizou.Conforme a 

                                                             
15  Programa disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bSHX70M9B5k totalmente 
apresentado pelo Professor José Hermano Saraiva (1919-2012) advogado, historiador, político, ex-
ministro da educação em Portugal, diplomata, divulgador e comunicador. Realizou diversos 
programas que documentaram, dentre outros temas históricos, a literatura e o teatro português com 
extensão internacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=bSHX70M9B5k
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Porto Editora existem ainda comparações do período romântico em relação às 

tragédias gregas: 

Na Memória ao Conservatório Real, Almeida Garrett compara "a 
desesperada resignação de Prometeu" e os remorsos de Édipo nas 
tragédias  da antiguidade clássica e conclui que não são superiores 
aos "tormentos decoração e de espírito" que aqui padece Manuel de 
Sousa Coutinho, "o amante delicado, o pai estremecido, o cristão 
sincero e temente do seu Deus". Compara ainda os terrores de 
Jocasta (que "fazem arrepiar as carnes,mas são mais asquerosos do 
que sublimes") com a dor, a vergonha, os sustos de D. Madalena de 
Vilhena que "revolvem mais profundamente no coração todas as 
piedades". (AMORIM, 1999 pag.64) 

        Ainda sobre as classificações de suas obras, a Porto Editora aponta trechos em 

que Almeida Garrett, sob a ótica de Gomes de Amorim, fornece maiores 

informações, por meio da Memória ao Conservatório Real: 

O conteúdo do Frei Luís de Sousa tem todas as características de 
uma tragédia. No  entanto, chama-lhe drama, por não obedecer à 
estrutura formal da tragédia. Refere a  peça Comédia Famosa a 
que assistira, na Póvoa de Varzim, sobre o mesmo tema, 
representada por atores castelhanos. Nesta Memória ao 
Conservatório, Almeida Garrett apresenta o seu drama romântico 
Frei Luís de Sousa como derradeiro "trabalho dramático". Este texto 
constituiria, assim, o balanço da sua intervenção na renovação do 
teatro em Portugal e uma reflexão sobre a herança clássica e as 
influências românticas. (AMORIM, 1999 pag.66) 

Quanto às definições relacionadas ao drama histórico, remete-se na maior 

parte das vezes aos poemas considerados dramáticos, que contêm uma ação de 

cunho sério e completo, que visa provocar nos espectadores sentimentos de 

compaixão e piedade em relação às situações das personagens. Almeida Garrett 

igualmente fez uso de poemas sob tal formato, lembrando que o drama romântico 

também é um gênero teatral em que aparecem unidos o elemento trágico e o 

cômico, o sublime e o grotesco, dualidades que também já pertenceram aos 

períodos anteriores. 

Toma-se por base esta afirmação de que os fatos históricos relacionados à 

literatura e à dramaturgia, não se limitam a uma repetição, mas sim a um processo 

de reaproveitamentos estruturais que podem ser convertidos em releituras e 

remontagens de grande pertinência ao momento vigente. 
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A tragédia originalmente também é dividida em prólogo, três atos e epílogo; 

com poucas personagens (em média três) que são pessoas nobres de sentimentos 

ou de condição social, nas peças de Garrett, por exemplo, os personagens 

secundários (a princípio), ganham uma participação fundamental na trama, como é o 

caso de Telmo em Frei Luis de Sousa. 

A ação, que na tragédia clássica dispõe-se sempre em gradação crescente, 

terminando num clímax, a obra de Garrett contém um olhar voltado para a questão 

transformadora, mesmo em suas bases remetendo aos vários elementos essenciais 

como o desafio, o sofrimento, o combate, o destino, a peripécia, o reconhecimento, a 

catástrofe e a catarse, além de um coro que possui como função comentar e 

anunciar o desenrolar dos acontecimentos, logo, ao considerar que a tragédia 

clássica obedece à lei das três unidades – unidade de espaço, unidade de tempo e 

unidade de ação, além de uma linguagem em verso.  

Podem-se observar as raízes clássicas que influenciaram Almeida Garrett, 

com a seguinte contribuição cultural: não há um conceito que se fecha, 

proporcionando novas observações e interpretações que se agregam aos mais 

variados momentos históricos, fazendo valer os primeiros questionamentos de 

séculos anteriores. 

Não obstante a boa qualidade de suas primeiras obras, as peças teatrais de 

Almeida Garrett ganharam maior destaque com o passar do tempo, como ocorreu 

em Frei Luís e Sousa, o que indica um processo natural de tempo para o 

conhecimento e maior amplitude de sua obra. Os estudos mais rigorosos de 

literatura ressaltam o Romantismo diferenciando-se das regras do classicismo em 

aspectos de política e de painel literário, ainda que presentes nas obras as situações 

de enlace, de encantamento, seguida de um mundo idealizado em torno de uma 

realidade descontente com os fatos pulsantes de um século transformador 

socialmente. 

Frei Luís de Sousa é uma obra que, até os dias atuais, continua a ser 

considerada a existência de um clássico da literatura de língua portuguesa e uma 

das criações máximas do seu teatro, mas inicialmente apenas lida com um grupo de 

amigos do autor. Aliás, a primeira apresentação total da peça, ocorreu de modo 

bastante intimista, no teatro da Quinta do Pinheiro, no mesmo ano de 1843, tendo 

inclusive o próprio Garrett desempenhado o papel da personagem Telmo. Esta ação 

registra uma indicação da total entrega do escritor e dramaturgo envolvido no mundo 
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das artes, em todo processo acompanhou as releituras, a escolha de cenário e 

figurinos, auxiliando na concepção de toda a peça. 

 A peça só teve a sua considerada estreia pública, desta vez com a presença 

de muitas pessoas na plateia além daqueles já convidados, no ano de 1847, no 

Teatro do Salitre, localizado na cidade de Lisboa, mostrando uma versão que fora 

combativamente censurada pelo regime cabralista. A versão integral só foi realizada 

de modo autorizado no então Teatro Nacional (atual Teatro Nacional de D. Maria II) 

no ano de 1850, mesmo ano em que é nomeado vogal da Comissão para o 

Monumento a D. Pedro IV e em que se discute na Câmara um projeto de lei sobre a 

liberdade de imprensa, um momento de contradições polêmicas, ao mesmo tempo 

em que se posicionava contra o governo em certas decisões, aceitava as promoções 

de cargos que o elevavam diante dos nobres.  

Em torno de tais feitos, era como uma espécie de reflexo que suas obras, 

apresentassem a disputa pelo poder e os sentimentos impulsionados por grandes 

paixões e representações do amor, sejam amores carnais, idealizados, pela família 

ou pela pátria, envolvendo o povo e a fuga para um mundo sonhado. Na obra Frei 

Luís de Sousa, por exemplo, o enredo surge com a história da pátria como parte 

integrante e o romance em torno dos acontecimentos, constituindo um marco na 

dramaturgia, mesmo diante de aspectos que não elegeriam a peça, ao menos a 

princípio, como inovadora ou vanguardista, considerando que já era a décima quinta 

produção teatral do autor, igualmente trazendo um aspecto dramático histórico. 

Ainda assim, a peça constituiu um sucesso que atravessa gerações. 

Diversas comparações vinham à tona, sem jamais ofuscar ou desvalorizar a 

obra, como foi o caso de Luís de Sousa (1835), escrita por Ferdinand Denis (1798-

1890), renomado escritor francês especializado em História do Brasil, O Cativo de 

Fez, obra de Silva Abranches (1810-1868) que em 1840 foi premiada pelo 

Conservatório Nacional e Manuel de Sousa Coutinho, escrito por Paulo Midosi 

(1790-1858), amigo de Garrett, tendo lançado o romance em prosa publicado em 

1842.  

Brilhante (1982, pag. 20), na apresentação crítica sobre a peça, escreveu 

sobre este aspecto cultural e identitário: 

Sabemos que Almeida Garrett conhecia, além destes textos, a 
biografia de Frei Luis de Sousa da responsabilidade de Frei Antonio 
da Encarnação. Nem a quantidade de obras já existentes, nem o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1847
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Nacional_de_D._Maria_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
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conhecimento inevitável que o público teria da história impediriam 
Almeida Garrett de se lançar ao trabalho e de terminar em trezes 
dias a escrita de uma primeira versão de Frei Luís de Sousa. Parece, 
pois, que o interesse do autor em escrever um texto dramático com 
base na conhecida biografia de Manuel de Sousa Coutinho só podia 
justificar-se por motivos bem diferentes daqueles que o levaram 
antes a escrever D.Filipa de Vilhena e O Alfageme de Santarém. 

Almeida Garrett possuía conhecimento da existência tais textos e também da 

história de Frei Luís de Sousa, o que o moveu a buscar formas de colocar em prática 

a peça teatral, de acordo com sua visão, mesmo ciente de que seu ponto de vista 

poderia provocar outras autoridades, assim como ocorreu na publicação de Retrato 

de Vênus. Seguindo a máxima de que não seria o conhecimento da história pelo 

público que denotaria algum impedimento do êxito da peça, mas sim, o que faria 

total diferença seria como contar tal história.  

Assim, o ângulo pela qual seria apresentada e discutida foi o diferencial na 

construção da peça, como de fato ocorreu, com uma primeira apresentação, em 

formato de leitura pelo autor, no dia 6 de maio do ano de 1843, no Conservatório 

Real, antes da apresentação com atores na Quinta do Pinheiro no dia 4 de julho de 

1843, iniciando uma jornada muito proveitosa, apesar da censura de Costa Cabral, 

na Inspeção Geral dos Teatros. Somente em 1850, a peça fora realizada na íntegra, 

no Teatro Nacional Dona Maria II, gerando adaptações inclusive em outras 

linguagens, variando seu formato escrito e teatral. 

Um século depois, a peça Frei Luis de Sousa ganhou maior enlevo e 

proporção em outro gênero artístico, como o cinema, António Lopes Ribeiro (1908 -

1995) filmou no ano de 1950 uma versão protagonizada pelo ator Raul de Carvalho 

(1901- 1984), pertencente a Companhia Teatral Rey Colaço – Robles Monteiro 

sediada no Teatro Nacional Dona Maria II. O filme estreou em 21 de setembro de 

1950 no Cinema São Jorge, em Lisboa, local que atualmente também possui salas 

para dança, teatro e espetáculos musicais. O exemplo a seguir, de uma crítica de 

Campos (2008, pag.4), mostra o alcance da obra mediante acontecimentos 

posteriores inclusive: 

Almeida Garrett quis dotar o teatro nacional de uma obra 
genuinamente portuguesa e capaz de elevar ao nível do melhor 
teatro europeu, consegui-o com a verdadeira obra prima que é a 
tragédia Frei Luís de Sousa. António Lopes Ribeiro o cineasta 
acusado por muitos de compactuar com o regime mas que, 
simultaneamente, aprendeu cinema com os de Vortov e Eisenstein, 
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entre outros, adaptou-a ao cinema. [...] é compreensível o sentido de 
actualidade que esta obra ganha em 1950, louvando os bons valores 
lusitanos, dotando o cinema nacional de mais uma obra emblemática 
da grandiosidade da nação. [...] 

Ao acentuar que o cineasta fora acusado de “compactuar com o regime” abre-

se um espaço para lembrar como as obras de Almeida Garrett possuem uma força 

histórica bastante significativa em termos de sociedade e valorização cultural, 

estabelecendo uma relação com outros cineastas mencionados, que igualmente 

apresentavam em suas carreiras um viés de compromisso social com a arte.  

Na peça teatral Frei Luís de Sousa, o autor criou um drama extraído de suas 

inspirações oriundas de um molde tradicional, ou seja,a história de um dificultoso e 

sofrido episódio matrimonial com ares trágicos, ambientado no fim do século XVI, 

trazendo para os espectadores uma história com elementos trágicos e dramáticos, 

contendo as personagens centrais Madalena de Vilhena, esposa de D. João de 

Portugal, uma mulher bastante contida, temerosa, uma típica cristã praticante, que 

fora impedida de aproveitar de maneira plena as alegrias da vida e a felicidade de 

estar casada com D. Manuel, seu verdadeiro amor, por quem se apaixonara. D. 

Manuel Coutinho de Sousa, o protagonista da história, é a figurado herói romântico, 

que deixara o nome de batismo e ao ser convertido em frei, passou a se chamar Frei 

Luís de Sousa. 

A forma de Almeida Garrett apresentar a peça trazia novas perspectivas 

estéticas, por exemplo, as personagens surgem descritas ao longo da peça e por 

meio dos diálogos, em que não há referências aos atributos físicos, exceto em 

raríssimas ocasiões, como ao descrever a personagem Maria, permitindo ao leitor 

saber que tratava de uma menina franzina, magra e frágil.Outras personagens 

secundárias, como os criados, não aparecem descritas de forma alguma, 

apresentando somente seus nomes e suas ocupações, o que inicialmente dá a 

entender que a classe fidalga é privilegiada neste sentido. 

É necessária a lembrança de que a classe social dominante financeiramente 

exercia poder e que assim como muitas outras pessoas, artistas como Almeida 

Garrett também dependiam de boas relações com o dito poder.  As personagens 

Telmo Paes e Frei Jorge ganham maior projeção no terceiro ato, tornando-se 

elementos fundamentais para o final trágico da peça. Almeida Garrett trata D. 

Sebastião e Luís Vaz de Camões de forma tão atenciosa, tão dedicada, que é 
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possível considerá-los personagens secundários. A trajetória das personagens 

limita-se às cidades Lisboa e Almada. Outro diferencial é que no teatro não há um 

narrador, no entanto o contexto apresenta um narrador oculto, que é possível ser 

identificado entre linhas, o defensor, que de alguma forma se envolve com as 

personagens e o enredo. 

As características românticas em Frei Luís de Sousa estão diretamente 

relacionadas ao nacionalismo, em que as personagens falam e agem demonstrando 

um patriotismo que se aproxima de atitudes ufanistas, como é possível acompanhar 

no trecho: "-O meu nobre pai! Oh, meu querido pai! Sim, sim, mostrai-lhe quem sois 

e o que vale um português dos verdadeiros!" (GARRETT, ato primeiro, cena VII, fala 

da personagem Maria, p. 78, 1996). Observa-se o termo utilizado “português dos 

verdadeiros”, em que se refere com exaltação ao pensamento nacionalista, 

característica presente em longa fase de movimentação política de Portugal. 

A idealização da personagem feminina é outro destaque; as personagens 

Maria, D. Madalena e D. Joana de Castro são exemplos das diversas virtudes, como 

Maria é citada na obra como um anjo de bondade. O pessimismo, uma ideia de 

poucas perspectivas diante das realizações, os ares sérios diante do cotidiano, são 

aspectos que podem ser reconhecidos no diálogo das personagens, como em 

(GARRETT, ato segundo, cena X, fala de Madalena, p. 106, 1996): 

Hoje... hoje! Pois hoje é o dia da minha vida que mais tenho 
receado... que ainda temo que não acabe sem muito grande 
desgraça... É um dia fatal para mim: faz hoje anos que... que casei a 
primeira vez, faz anos que se perdeu el-rei D. Sebastião, e faz anos 
também que... vi pela primeira vez a Manuel de Souza. 

Nota-se que tal pessimismo que surge de modo tão explícito remete aos 

pensamentos metafísicos, que são definidos sob forma de presságios, 

características que estão na peça em pé de igualdade com os dogmas do 

catolicismo, a fé popular. As personagens são cristãs, acreditam em Deus, mas 

também acreditam que seus temores e que suas sensações de ocorrências nada 

boas realmente virão. Elementos abstratos e subjetivos, como os sentimentos, 

sensações, impulsos e emoções aparecem todos conturbados, isto é, não há 

tranquilidade e calmaria nos fatos e muito menos entre os relacionamentos das 

personagens, considerando que o amor e o medo caminham juntos, a ideia de 

felicidade sempre com a ideia de perigo à espreita, resulta em reações impulsivas e 
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precipitadas, movidas pelo desespero, como no trecho: "-Meus irmãos, Deus aflige 

neste mundo aqueles que ama. A coroa de glória não se dá senão no Céu." 

(GARRETT, ato terceiro, cena XII, fala de Prior, p. 138, 1996). 

As características românticas interferem inclusive na edificação dos lugares 

construídos para a apreciação da arte e o desenvolvimento da cultura, a partir da 

ciência de que o Romantismo valoriza a ação dos seres humanos, portanto, a figura 

heroica não pode mais ser um fantoche do destino, mas sim é o resultado das 

próprias paixões humanas. Almeida Garrett agiu de modo romântico ao vislumbrar o 

Teatro Dona Maria II, por exemplo, como um local que não se restringiria (como de 

fato não o fez) a apresentações de valoração nacional, mas sim como um verdadeiro 

reduto artístico que permanece até os dias atuais, enfrentando problemas ou não, 

sofrendo consequências políticas ou não, atravessando modificações sociais um dia 

sim e outro também, mas vigorando aquilo que romanticamente fora sonhado e 

realizado. 

O drama romântico, expressando o objetivo de fazer uma maior aproximação 

da realidade, inspirou muitos autores do período realista. No romantismo Victor 

Hugo, por exemplo, propõe uma proximidade ainda maior entre o sublime e o 

grotesco, conforme a vida real, além de preferências por temas nacionais, o que 

inspirou e muito o trabalho de Almeida Garrett, traçando caminhos que nesta seara 

intelectual se diferenciam da tragédia, como a linguagem das obras, correspondendo 

à realidade e surgindo cada vez mais em prosa, a personagem imaginária 

constituída pelo coro desaparece neste outro ambiente literário, bem como não 

estão mais presentes as unidades de ação, tempo e espaço. A estética renovada do 

drama romântico apresenta um número mais ostensivo de personagens, e uma 

mescla de personalidades, todas advindas de diferentes classes sociais, efetivando 

a participação do povo no processo de conhecimento cultural. 

Dentre as situações mais estudadas em torno das obras de Almeida Garrett, 

estão os estilos, a estética e as possíveis nomenclaturas que poderiam ser definidas 

dentro do período romântico. Em todos esses processos de pesquisa, por sua vez, 

permanece o efeito da obra, que sobressai no histórico da arte, frente às diversas 

versões que se estabeleceram ao longo do tempo, sempre atreladas aos grandes 

feitos edificantes, afinal, são poucos os autores que além de marcarem o nome 

como um introdutor de um gênero em sua época, ainda obteve a proeza de fazer 
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com que a qualidade de seu trabalho saltasse as palavras escritas e migrasse para 

locais de fato voltados para a cultura. 

Mesmo nas análises pertencentes à estética de suas obras, há 

particularidades que já remetiam a uma escrita destinada à exaltação da cultura 

como um dos caminhos para que o povo pudesse entrar em contato e partilhar de 

aspectos artísticos, como em Frei Luís de Sousa e seus atributos aos elementos 

trágicos e dramáticos, fornecendo uma série de características que revelava um bom 

aproveitamento vindouro entre épocas e locais. 

O texto escrito em prosa, diferente de muitas publicações de outros autores 

que faziam versos, em especial quando atrelados aos aspectos da tragédia e outros 

estilos, é uma das marcas da obra de Almeida Garrett, na qual os diálogos remetem 

a uma comunicação direta entre as personagens, como na vida real, o que 

aproximou ainda mais os leitores e espectadores, o que por consequência, gerou 

maior proximidade com o povo, observando que uma obra transposta para o teatro 

na maior parte das vezes não ficava restrita aos espaços destinados à nobreza, mas 

avançava nas práticas populares, desde o teatro amador até o que conhecemos 

atualmente como produções independentes. 

A presença de conflitos psicológicos direciona a trama para um estilo de 

drama romântico que permeia os pontos de identificação entre as pessoas, a ponto 

de que, alguém mais sonhador ou mais vivido, ainda que tenha diferentes 

experiências, encontre uma espécie de reconhecimento nas personagens 

apresentadas, seguido de uma crítica aos preconceitos que possam vitimar 

inocentes. Esse é um pressuposto que traz ainda mais para a reflexão, não apenas 

a estética da obra, como também uma temática ao redor das personalidades e das 

origens das pessoas, personagens retratadas em variadas classes sociais incluem 

de certa forma, a participação popular na cultura. 

Em Frei Luís de Sousa, as personagens criadas adquirem personalidades 

próprias para que se tornem símbolo dramático e o fundamento cristão surge como 

recompensa ou castigo pelas ações praticadas, apresentando outra forma de crítica 

ao que durante muitos anos ocorreu no plano da realidade pré-romântica. A 

discussão que envolve a classificação entre drama e tragédia é extensa, o próprio 

Garrett, em seus escritos, manifestou seu olhar acerca do assunto 
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Esta é uma verdadeira tragédia - se as pode haver, e como só 
imagino que as possa haver sobre factos e pessoas 
comparativamente recentes. [...] 
Demais, posto que eu não creia no verso como língua dramática 
possível para assuntos tão modernos, também não sou tão 
desabusado contudo que me atreva a dar a uma composição em 
prosa o título solene que as musas gregas deixaram consagrado à 
mais sublime e difícil de todas as composições poéticas. 
 

 Nota –se que mesmo diante de uma afirmação sobre a obra, o autor não 

fecha o conceito por completo em torno de uma definição, de uma nomenclatura 

definitiva que fizesse da peça um trabalho específico para um gênero ou para um 

segmento que tivesse objetivo, diferente do que se possa imaginar ao conhecer em 

alguns verbetes que o descrevem como o dramaturgo responsável pela valorização 

de Portugal, como se fosse uma espécie de encomenda. E ainda completa na 

mesma nota:  

O que escrevi em prosa, pudera escrevê-lo em verso; - e o nosso 
verso solto está provado que é dócil e ingénuo bastante para dar 
todos os efeitos de arte sem quebrar na natureza. mas sempre havia 
de aparecer mais artifício do que a índole especial do assunto podia 
sofrer. E di-lo-ei porque é verdade - repugnava-me também pôr na 
boca de Frei Luís de Sousa outro ritmo que não fosse o da elegante 
prosa portuguesa que ele, mais do que ninguém, deduziu com tanta 
harmonia e suavidade. Bem sei que assim ficará mais clara a 
impossibilidade de imitar o grande modelo; mas antes isso, do que 
fazer falar por versos meus o mais perfeito prosador da língua. 
Contento-me para a minha obra com o título modesto de drama; só 
peço que a não julguem pelas leis que regem, ou devem reger, essa 
composição de forma e índole nova; porque a minha, se na forma 
desmerece da categoria, pela índole há-de ficar pertencendo sempre 
ao antigo género trágico. 
 

          O aspecto libertário enriquece a obra justamente pela sua capacidade 

eloquente de estabelecer um diálogo sobre as ações históricas e as vidas levadas 

pelos impulsos humanos, rodeados de conflitos e temores que levam às crenças e a 

outras reações que a leitura proporciona conhecer:  

 
 
[...] 
Escuso dizer-vos, Senhores, que me não julguei obrigado a ser 
escravo da cronologia nem a rejeitar por impróprio da cena tudo 
quanto a severa crítica moderna indigitou como arriscado de se 
apurar para a história. Eu sacrifico às musas de Homero, não às de 
Heródoto: e quem sabe, por fim, em qual dos dois altares arde o fogo 
de melhor verdade!» Almeida Garrett, Memória ao Conservatório 
Real de Lisboa (lida em 6 de maio de 1843 - nota de Garrett) 



107 
 

Outros aspectos indicam uma participação mais efetiva do âmbito popular e a 

critica social em torno dos acontecimentos de Portugal e também de outras nações, 

que aparecem na peça. Assim, pode-se afirmar que a discussão pode ser ainda 

mais rica e bastante oportuna para fins artísticos, como por exemplo, o fato de se 

tratar de um assunto nacional inicialmente transparecendo a ideia única do 

patriotismo, ainda que seja um fator legítimo, não poderia ser considerada a ideia 

como única, uma vez que a qualidade da obra seguiu adiante ao patriotismo, 

características como o messianismo ou Sebastianismo, contrastavam entre o 

comportamento emocional e típico de personagens românticas, que cultuavam a 

religião como consolo, diante do sofrimento imposto por aqueles que determinavam 

as leis. 

Outro aspecto é a morte de uma personagem em cena, uma ação diferente 

das outras que antes eram apresentadas em forma de narração, assim como outros 

elementos aparecem, como os agouros, as superstições, crenças, visões, sonhos, 

elementos são evidentes em Madalena, Telmo e Maria, o que deixa certo 

encantamento e mistério durante a peça.  

O individualismo, também definido em alguns livros como hipertrofia do “eu”, 

surge no confronto permanente entre os indivíduos e a sociedade, outro elemento 

paradoxal, pois ao mesmo tempo em que é caracterizado como uma parte 

egocêntrica. Torna-se um ponto em comum entre várias pessoas. Pensamentos em 

comum levam, ao menos em parte, a um raciocínio coletivo que resultará em 

mudanças, como foi o caso de Almeida Garrett na literatura e no teatro, rompendo 

com uma estilística mais tradicional. 

Outra característica é o culto da mulher na peça, por meio do anjo na 

personagem Maria, além de Madalena ser uma personagem muito significativa e 

com uma atenção voltada aos sentimentos, diferenciando-se da figura da mulher tão 

discriminada ao longo do tempo, o que também representa mais uma contribuição 

cultural da peça. 

 As duas mulheres exercem na história uma importância bastante elevada, em 

Madalena estão reunidos os anseios, os desejos e a figura de um ser humano 

inserido no contexto de uma sequência de fatos grandiosos, já Maria traz o misto da 

inocência e a objetividade de um ser envolto pelos privilégios e também dos 

dissabores do amor pelo qual nasceu e cresceu. Saraiva (1965, pag.172) apresenta 
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uma análise, trazida para esta tese, sob a ótica da significação da peça, ressaltando 

as personagens e o enredo 

Não é o conflito das personalidades e dos sentimentos, 
particularmente da ambição e do amor, que sobressai no Frei Luís de 
Sousa ante a intervenção de uma fatalidade transcendente aos 

homens indefesos, independentemente de culpas ou 
responsabilidades humanas. O Romeiro é o enviado desta fatalidade: 
o aparecimento dele vem destruir toda a vida que se erguera sobre o 
pressuposto da morte de D. João de Portugal; anular o segundo 
casamento da sua suposta viúva, e riscar do rol dos vivos a filha que 
desse casamento nascera. [...] 

          Tal afirmação indica a mudança dos rumos para os leitores, o que resulta no 

andamento de um conjunto de ações que seguram a atenção do público em virtude 

do que ainda será apresentado. Saraiva prossegue a análise, incluindo a reunião 

dos fatos históricos e da trama criada: 

Através dos terrores de Madalena, das insinuações de Telmo Pais, 
dos sonhos de Maria, sentimos aproximar-se esta fatalidade, mesmo 
sem acontecimentos. Quando estes começam a desencadear-se, no 
2º ato, preparam, sem os protagonistas se darem conta disso, o 
desfecho que os aniquilará. Quando Manuel de Sousa, num ato 
exemplarmente patriótico, decide incendiar o seu palácio e transferir-
se para a antiga residência de D. João, está-se metendo na boca do 
lobo, porque é aquele o sítio onde naturalmente o Romeiro procurará 
D. Madalena e se identificará com o seu próprio retrato. O seu ato 
exemplar encaminha-o para a perdição. 
 

          A grandiosidade das ações, como o incêndio, o conflito estabelecido e o 

suspense que se alterna entre as possíveis reações dos espectadores e aquelas já 

escritas, que surgem da parte das personagens. Saraiva observa que há maiores 

representações diante de tais ações ornamentadas por símbolos pertencentes ao 

comportamento humano, tais como sentimentos e sensações que interferem o curso 

da vida: 

Mas o Frei Luís de Sousa ficaria muito diminuído se o reduzíssemos 

a esta história da Fatalidade exterior aos homens, que os esmaga de 
fora para dentro. Há uma personagem que conta com a vida de D. 
João e para quem portanto o aparecimento do Romeiro devia ser a 
realização de uma esperança, mas nesta personagem, o escudeiro 
Telmo Pais, desenrola-se um processo psicológico que é talvez o 
que há de mais novo e vivo na peça. Telmo Pais vivia no culto do seu 
senhor, mantinha-se fiel à crença de que ele vivia, e censurava a D. 
Madalena o ter reconstruído a sua vida sobre o alicerce da morte 
dele. Mas quando aparece D. João, o seu velho aio descobre 
repentinamente que também ele próprio mudara, e no fundo 
reconstruíra a sua vida afetiva sobre a morte do amo. 
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          Assim como o personagem Telmo, não estigmatizado como vilão e nem 

próximo de uma figura heroica, participativo dos acontecimentos como uma 

testemunha dos fatos históricos e particulares das personagens centrais, também 

comentado por Saraiva 

 

O culto do passado era no fundo uma construção voluntária: o que 
efetivamente estava vivo em Telmo Pais era a afeição pela criança 
nascida do segundo casamento de D. Madalena. Telmo Pais 
desconhece-se a si próprio e vê ruir a construção sentimental em que 
julgava assentar a sua vida. Quando o Romeiro lhe ordena que vá 
anunciar que ele era um impostor, Telmo sente-se tentado a fazê-lo, 
isto é, a relegar definitivamente para o mundo dos mortos D. João de 
Portugal. Por isso diz: 
- Senhor, Senhor, não tenteis a fidelidade do vosso servo. 
A fatalidade exterior, ao mesmo tempo em que objetivamente 
esmaga uma situação estabelecida entre os protagonistas, serve 
para despertar subjetivamente um processo psicológico de auto-
revelação e de desarticulação da personalidade dentro de Telmo 
Pais. (SARAIVA António José, História Ilustrada das Grandes 
Literaturas, 1965, pag.172) 

As unidades de tempo e de lugar são irregulares, o que indica outra ruptura 

clássica, no entanto, surgem as preferências pelas horas sombrias e o conceito de 

liberdade versus destino se aproxima dos impulsos da vida real, por exemplo, ao 

optar pelo amor, D. Madalena pratica um gesto ousado para os padrões 

estabelecidos em sociedade, uma espécie de infração à religião e costumes 

dogmáticos, como consequência o destino age de modo a  castigar essa ação. 

A obra, como um reflexo das experiências vivenciadas por Almeida Garrett, 

pode ser colocada em análise para maior esclarecimento da extensão de tal 

interesse pela cultura da parte do autor, a obra e o conjunto de ações constituem 

não apenas um registro de suas histórias e também se elevam diante do conceito de 

exaltar a nação, com proximidades muito peculiares. A produção de Almeida Garrett 

deixou uma referência memorialística de caráter usual, ou seja, a memória que em 

tantas ocasiões remete ao ato de homenagens ou de consulta para alguma definição 

é definitivamente levada às discussões atuais, por meio de estudos comparados, 

pelo conhecimento da área da educação e também pelas buscas pessoais de uma 

sociedade cada vez mais integrada em termos culturais. 

O primeiro ato da peça teatral Frei Luis e Sousa é composto por doze cenas, 

sendo que a primeira e a segunda compõem um aspecto expositivo, trazendo as 
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características das personagens e suas histórias, situando quem assiste a respeito 

da trama. As informações são fornecidas por uma das personagens, referindo-se a 

algum ato pretérito e ao que denota a personalidade dos integrantes. Torna-se ainda 

maior o destaque da contribuição cultural do autor diante da análise de suas obras. 

O ponto alto da peça, ao atingir o clímax, só aparece no segundo ato, a partir 

de uma construção de diálogos que não expõem de todo modo as ações, mas 

sugere o que será desvendado mais adiante. Este é um fator que estabelece uma 

característica peculiar ao teatro de Almeida Garrett, diante da conquista do público, 

à espera do que pode acontecer nas cenas seguintes e a reflexão proposta a partir 

do enredo. Do ponto de vista comparativo é possível verificar esta diferença de estilo 

diante de uma crítica ao romantismo Lopes e Saraiva (1917, p.678) 

 

[...] o público do Romantismo não tem grande preparação 
especificamente literária. Ignora as convenções e os padrões da 
literatura clássica [...] aprecia mais a força do virtuosismo, gosta da 
expressão concreta imediatamente acessível, das imagens e 
símbolos que dão corpo bem sensível ao pensamento. Está 
enraizado em valores locais e regionais [...] 
 

Ao afirmarem que o público não tem grande preparação literária, ignorando as 

convenções e os padrões e ao mesmo tempo em que aprecia a força do virtuosismo 

está enraizado em valores locais, nota-se uma fusão de reações observadas que, 

em especial para um autor como Almeida que Garrett fez parte da primeira metade 

do século XIX, o Romantismo viria a se caracterizar por alguma espécie de inovação 

que simultaneamente trouxesse o passado em elevação. Desta forma surgiu Frei 

Luís de Sousa. No ato primeiro da peça, por exemplo, (Garrett, pag.89) verifica-se 

um elemento a partir da personagem Madalena conversando com o personagem 

Telmo: 

Madalena: Está bom: não entremos com os teus agouros e profecias 
do costume: são sempre de aterrar...Deixemo-nos de futuros.. 
Telmo: Deixemo-nos, que não são bons. 
Madalena: E de passados também... 
Telmo: Também.... 
 

As personagens remetem a um comportamento carregado de características 

da tragédia, inseridas na trama de aspectos românticos, de modo que a tipificação 

do espetáculo mescla os elementos da literatura e do teatro de modo a evitar uma 

única nomenclatura.  Madalena, no diálogo, já antecipa o conhecimento que possui 
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a respeito do pessimismo de Telmo e o temor que sabe existir, como um elemento 

pertencente ao modo de vida das pessoas. 

A estrutura da peça teve um cuidado meticuloso do autor em relação ao 

conhecimento dos gêneros, o que a torna permeada de modificações diante do que 

se reconhecia como drama, tragédia e até mesmo como formato da aparição das 

personagens e da centralização da história, algo que Garrett citou em diversas de 

suas notas publicadas em edições no decorrer de sua carreira. 

É admirável a sucessão de eventos em Portugal e outras regiões da Europa 

que Almeida Garrett participou, em praticamente todos, embora a característica 

política seja indissociável, sua influência cultural é de extrema importância, por meio 

de sua obra, o reconhecimento e também o seu apuro pelas artes, seja na 

dramaturgia, na poesia, na prosa e recitais, encontra-se uma crescente atuação de 

uma série de ocorrências relacionadas à cultura e seus benefícios. 

 As publicações e encenações construíram ano após ano, um destaque mais 

do que contemplativo, uma leitura muito reflexiva que não passa despercebida até 

hoje, ainda que não demarque uma atemporalidade em todos os temas, o registro 

de cada enredo, as ações, o chamado “pano de fundo” que ilustra as tramas, 

enfatizam um efeito que foi além das pretensões de homens como Passos Manuel, 

que rogava por uma identidade cultural nacionalista em Portugal, a obra de Almeida 

Garrett superou o caráter de escrita por encomenda, atravessando gerações e 

permanecendo no contexto histórico e nas referências culturais, inclusive no Brasil, 

não sendo incomum o estudo da obra de Garrett para os estudantes em diversas 

idades, sobretudo os vestibulandos. 

Em continuidade ao processo investigativo dos estudos do autor e das obras, 

com a finalidade de apurar a extensão e o impacto cultural ocorrido, o quadro a 

seguir apresenta uma comparação do autor e sua obra em termos de uma possível 

influência dos acontecimentos relacionados à vida particular de Almeida Garrett e a 

criação de Frei Luís de Sousa, sob um olhar que avança a ideia de que a inspiração 

para a peça não tenha surgido apenas de fontes históricas não originais, mas pelo 

acréscimo de suas experiências. 
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Figura 3: Projeções da experiência pessoal do autor na obra 

 

As uniões e separações, seguidas de outros relacionamentos, a 

descendência e aflições reais são elementos que podem ser vistos como uma causa 

ainda maior do que um conjunto de inspirações. O casamento do autor, 

posteriormente a separação, o envolvimento seguinte com outra pessoa, o 

nascimento de uma filha, são fatos que se expressam com determinada força 

própria diante do que o espectador conhece e não consegue permanecer no estado 

contemplativo, a história envolve e atinge com propósitos livremente modificadores 

da parte que completa o espetáculo, que é o público. 

A peça Frei Luís de Sousa foi escrita e apresentada em prosa, diferente dos 

conhecidos versos, com três atos, e não os cinco que habitualmente surgiam, além 

da existência de momentos que retardam o desenlace trágico, diante de um número 

reduzido de personagens. Há um vislumbre do coro da tragédia clássica em Frei 

Jorge e Telmo Pais, pois o coro atua como um travão ao ímpeto libertário do 

indivíduo, recomendando a moderação, o condimento, os atos mais comedidos.  Há 

também um reduzido número de espaços, consequentemente a ação se torna mais 

sintética, não se prolongando em cenas esparsas. 

O clima da peça exibe os presságios  (elementos, situações ou ditos das 

personagens que vão aumentando a tragédia): fogo (destrói a família e destrói o 

retrato), leituras (Lusíadas e Menina e Moça), as personagens agem sobre um 

fatalismo que as empurra para a desgraça. 

A tragédia sempre foi um elemento resultante da vida real, partindo da ideia 

da inevitabilidade da morte, sendo que Grécia até hoje é uma referência em termos 
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de produtividade das obras trágicas. Almeida Garrett jamais negou suas inspirações 

para escrever suas peças, poesias e romances, sendo que não era o único a trazer 

os elementos trágicos. William Shakespeare, por exemplo, tornou-se um nome 

imortalizado na arte em grande parte devido à escrita de suas tragédias. Almeida 

Garrett trouxe uma inovação em sua carreira de autor, ao reproduzir temas de 

ambientação histórica, com grande peso dramático que não se distanciava do 

trágico. Esse fator de utilização de recursos já existentes trouxe um viés muito 

interessante por não esgotar os temas, nem o estilo, uma vez que a forma de 

conduzir as obras teve a peculiaridade do autor.  

Para maior aprofundamento acerca das características do texto de Almeida 

Garrett, apresenta-se a seguir definições da tragédia e sobre a presença de 

elementos trágicos no enredo. Tais elementos advindos da tragédia grega avançam 

para a literatura clássica originando novas perspectivas. Na peça Frei Luís de 

Sousa, por ser um diferencial na grande discussão em torno das denominações do 

estilo de Almeida Garrett, a verificação ocorre a partir das seguintes bases definidas: 

Hybris (O desafio): Também conhecido por húbris16, possui o significado de 

afronta, daquilo que passa das medidas, sejam tácitas ou estabelecidas, na peça, 

está presente de modo predominante nas bodas de Dona Madalena com Manuel de 

Sousa Coutinho, sem a confirmação da morte do seu primeiro marido, e no incêndio 

do palácio do Manuel de Sousa Coutinho pelo próprio. O clima estabelecido é de 

tensão, deixando o espectador desperto para acompanhar o que pode ou não 

acontecer nas próximas cenas. Outro trecho significativo é a conversa entre 

Madalena e Manuel (cena VIII, pag15) 

 

*Manuel – (passeia agitado de um lado para o outro da scena, com 
as mãos 
cruzadas detrás das costas, e parando derepente): Hade saber-se no 
mundo 
que ainda ha um portuguez em Portugal. 
*Magdalena*. Que tens tu, dize, que tens tu? 
*Manuel*. Tenho que não heide soffrer ésta affronta... e que é 
preciso 
sahir d'esta casa, senhora. 
*Magdalena*. Pois sahiremos, sim: eu nunca me oppuz ao teu 
querer, nunca 

                                                             
16  FISHER, Nick (1992) Hybris: a study in the values of honor and shame in Ancient Greece, 
Warminster, Reino Unido: Aris & Phillips. Discorre sobre o termo desde a etimologia, que deriva do 
grego hybris, com raízes indo-europeias e que derivou o adjetivo híbrido. A hybris é explicada como o 
descaso que alguém tem pelos outros ou pelos deuses.  
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soube que coisa era ter outra vontade differente da tua; estou 
prompta a obecerte sempre, cegamente, em tudo [...] (GARRETT, 
Almeida, Frei Luis de Sousa, cena VIII, 1908, pag.15. 
 

A conversa entre Madalena e Manuel indica a total entrega da esposa ao 

marido, todavia, não está em destaque a submissão das relações, mas sim, a paixão 

que move Madalena para seus atos, o que resulta no desprezo às forças maiores, 

presentes na crença e nos hábitos das pessoas da época. 

Anaké (O destino): Também grafado como ananque ou ananke17, representa 

a personificação do destino por ser definida, na mitologia grega, como a deusa da 

inevitabilidade, a mãe das Moiras (Cloto, Láquesis e Átropos), que por sua vez 

originaram outros seres representantes de símbolos altamente emblemáticos em 

torno do conceito de vida e morte. Na peça, é o elemento responsável pela ausência 

e cativeiro de Dom João de Portugal durante vinte e um anos e pela mudança da 

família de Manuel de Sousa Coutinho para o palácio de Dom João de Portugal, 

caracterizando historicamente um fato grandioso que complementa as ações 

principais. Nota-se aqui uma referência cultural que fornece mais subsídios abstratos 

para as questões memorialísticas e de acesso ao conjunto artístico construído. 

Madalena, enxuga os olhos, e toma uma atitude grave e firme.  
Levantai-vos, Telmo, e ouvi-me. (Telmo levanta-se) Ouvi-me com 

atenção. É a primeira e será a última vez que vos falo deste modo e 
em tal assunto. Vós fostes o aio e amigo de meu senhor... de meu 
primeiro marido, o senhor D. João de Portugal; tínheis sido o 
companheiro de trabalho e de glória de seu ilustre pai, aquele nobre 
conde de Vimioso, que eu de tamanhinha me acostumei a 
reverenciar como pai. Entrei depois nessa família de tanto respeito; 
achei-vos parte dela, e quase que vos tomei a mesma amizade que 
aos outros... chegastes a alcançar um poder no meu espirito, quase 
maior... - decerto, maior - que nenhum deles. O que sabeis da vida e 
do mundo, o que tendes adquirido na conversação dos homens e 
dos livros - porém, mais que tudo, o que de vosso coração fui vendo 
e admirando cada vez mais - me fizeram ter-vos numa conta, deixar-
vos tomar, entregar-vos eu mesma tal autoridade nesta casa e sobre 
minha pessoa... que outros poderão estranhar... (GARRETT, 
Almeida. Frei Luís de Sousa, Portugal. 1996, pag.9.) 

A personagem Madalena reforça a importância tal como o fato de possuir uma 

espécie de missão a cumprir, da qual não poderá evitar. 

                                                             
17  Aristóteles, Metaph.1026.b28, 1064.b33: Lidell, Scott: A Greek English Lexicon ανάγκη, sobre a 
definição de Ananke no sentido filosófico, a necessidade ou necessidade lógica, que pode ser 
observada nas personagens da peça de Almeida Garrett, já inseridas no contexto da ideia da 
existência do destino. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3D%CE%B1%29na%2Fgkh
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Peripetia (A peripécia): Trata-se de um termo que significa uma mudança 

súbita18, um elemento que compõe a narrativa, não é casual, pois constitui uma ação 

desmedida da personagem. Trata-se de uma característica definida pela mudança 

de situações, na peça é possível de ser identificada também por meio do incêndio de 

Palácio de Manuel de Sousa. Esta ação é marcada em grande parte pelo fato de 

proporcionar a mudança para o Paço que pertencera a Dom João de Portugal, a 

direção caminha em especial para a preparação do clímax, como por exemplo, em 

trechos como “Ilumino a minha casa para receber […] / Meu Deus, meu Deus!... Ai, o 

retrato de meu marido!... Salvem-me aquele retrato!”. 

Catástrophe (A catástrofe): Um elemento bastante complexo devido ao 

surgimento muito próximo de outros elementos, é um grandioso desenlace trágico, 

relacionando desde o início, o conflito entre a hybris (desmesura, ameaça de 

desordem) e a anankê (inevitabilidade), embate que se desenvolve diante de 

sofrimento crescente (pathos) até chegar ao clímax (ponto culminante). No teatro 

ocorre uma espécie de suicídio clássico em plena cena, em Frei Luís de Sousa, é 

caracterizada de maneira um pouco diferente, sob duas formas; substituído, por um 

lado, pela morte descrita como melodramática da personagem Maria, e, por outro, 

pela morte “simbólica” para o mundo, dois cônjuges que decidem tomar hábito 

religioso, renunciando ao amor idealizado anteriormente, como uma forma de 

sofrimento para expiar o que paira como culpa ou castigo. Como no trecho “Para 

mim aqui está esta mortalha: morri hoje”…; “deixastes tudo até vos deixar a vós 

mesmos […]”. 

Anagnórise (O reconhecimento) 19 : Recurso da narrativa que consiste no 

descobrimento por parte de uma personagem de dados essenciais de sua 

identidade, de entes queridos ou do entorno, ocultos para ele até então. A revelação 

altera a conduta da personagem e obriga-a a formar uma ideia mais exata de si 

mesma e do que a rodeia.Apresenta uma cena de impacto da peça, que éo 

reconhecimento de Dom João de Portugal, na figura de Romeiro, adiantando o 

desenlace fatal. Na cena XV, pag.56: (“Romeiro, romeiro, quem és tu? - Ninguém!”). 

                                                             
18(ARISTÓTELES. Arte Poética. Tradução, Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural 1991. Os 
Pensadores vol 2). A partir da ideia de mudança de acontecimentos, é passo que antecede a catarse. 
19 Para referenciais mais aprofundados: Ignacio Barrabino, Fedeico suarez (1999). Diccionario de   
términos literarios. Madrid: Alianza. ISBN     84-206-8581-X. 
Homero. A Odisseia. São Paulo: Edusp, 2000. 
Aristóteles. A poética clássica. São Paulo: Cultrix, 2005. 
Sófocles. Édipo rei. Porto Alegre: LPM, 2002. 
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Clímax (O auge do sofrimento): Na cultura clássica as histórias apresentam  

uma narrativa contendo o drama e o modelavam de acordo com a comédia (no 

sentido de um drama com final feliz), e tragédia (um drama com final triste). Muitas 

destas análises permanecem na narrativa moderna, incluindo a identificação do 

clímax, o que explica eventuais dificuldades para definir numa história mais 

moderna, trazendo elementos que eram antes desenvolvidos na literatura clássica. 

Por definição o clímax ocorre a partir do desenvolvimento de um conflito, 

imediatamente antes do desfecho. É o momento mais perigoso do herói, a crise 

mais iminente do protagonista, o mais delicado ponto do conflito, onde não se sabe 

para que lado a história penderá.  Momento em que a peça já apresentou os 

principais acontecimentos da trama, deixando o espectador mais uma vez a espera 

do final do segundo ato com o reconhecimento do romeiro e qual será a reação das 

personagens e como serão os seus destinos. 

Cathársis (A purificação): Segundo Aristóteles 20 , a catarse refere-se à 

purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por 

um trauma.Surge na renúncia ao prazer mundano pelo casal, que se refugia num 

convento, por efeito da catástrofe e posteriormente na ascensão de Maria ao espaço 

celeste, devido a sua inocência. 

Agon (O conflito): Uma ação decorrente da hybris, tornando-se mais evidente 

em termos psicológicos. Na dramaturgia grega clássica, o agon (ou ágon) se refere 

à convenção formal de acordo com a qual o combate verbal das personagens deve 

ser organizado de forma a fornecer a base para a ação. Daí proto agonístes, 

protagonista, ou o primeiro a falar; deutero agonístes, o segundo a falar; tríto 

agonístes, o terceiro a falar, e assim sucessivamente. Ao verificar os conflitos 

interiores, as angústias, tormentos e dilemas vividos pelos personagens Telmo e 

Madalena. Todos os diálogos da peça nesta ambientação intensificam-se ao longo 

da ação. 

Pathos(O sofrimento crescente):Termo grego pode transliterado como patia, 

pata e pato para as línguas neolatinas e anglo-saxãs, sendo eles utilizados como 

prefixos ou sufixos na composição muitas terminologias. 

                                                             
20Freire, António (1982). A catarse em Aristóteles. Volume 6 de Coleção "Pensamento filosófico".[S.l.]: 
Faculdade de Filosofia. 204 páginas. ISBN 9789728195557 E - Dicionário de Termos Literários de 
Carlos Ceia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1ssica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emo%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trauma_psicol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Personagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9789728195557
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É uma palavra grega que significa paixão, excesso, catástrofe, passagem, 

passividade, sofrimento, assujeitamento, sentimento ou doença. Trata-se da aflição 

do herói, que é revelada nas ações seguintes, como por exemplo, nos temores de 

Dona Madalena, tomada pelo pavor, e também no fatalismo sofredor de Maria. (“[…] 

este medo, estes contínuos terrores […]”; […] Que felicidade “… que desgraça a 

minha”; “dei decerto que vou ser infeliz […]”. 

Almeida Garrett  afirma na Memória ao Conservatório Real, texto por meio do 

qual faz a apresentação da sua peça: 

Contento-me para a minha obra com o título de drama; só peço que 
a não julguem pelas leis que regem, ou devem reger, essa 
composição de forma e índole nova; porque a minha, se na forma 
desmerece da categoria, pela índole há-de ficar pertencendo sempre 
ao antigo gênero trágico. (GARRETT, pg 67) 

 
Ao afirmar sobre a obra, Almeida Garrett deixou em várias notas, conforme já 

citadas, que não desejava um rótulo para seus trabalhos, como afirmou ao pedir que 

não julgassem pelas leis que eram regidas. O conteúdo de Frei Luís de Sousa 

apresenta todas as características de uma tragédia. No entanto, o autor o considera 

um drama, por não obedecer à estrutura formal da tragédia. 

As análises literárias seguem até os dias atuais, outro indício da contribuição 

cultural, pelo fato de não esgotar o tema, em Frei Luís de Sousa, surgem 

características de drama romântico e da tragédia clássica. Almeida Garrett decidiu 

não respeitar a estrutura formal da tragédia presente na literatura clássica, uma vez 

que esta obra se trata de um tema nacional e recente para a época em que viveu, e 

não de um tema da Antiguidade como são estruturadas as tragédias. Professores de 

literatura em Lisboa, Porto e Coimbra, como Ofélia de Paiva Monteiro e José 

Hermano Saraiva, já afirmaram sobre o fato em busca de uma possível definição 

para o estilo, mas também há de se considerar que talvez não fosse muito 

interessante para Almeida Garrett escrever toda uma obra em verso, uma vez que é 

conhecido como um dos maiores escritores de prosa que Portugal conheceu. 

           Ao verificar as bases definidoras da tragédia, os seres humanos, em geral na 

figura de um personagem protagonista, torna-se uma vítima do destino, bastante 

vulnerável, isto é, suas ações o revelam como um fantoche manipulado por uma 

força superior oculta, desconhecida e temida. Observa-se este fator em Frei Luís de 

Sousa, deixando os leitores e espectadores próximos a uma conclusão de que o 

destino é uma força superior implacável, e quando desafiado pode originar 
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consequências devastadoras, deixando inclusive, um mistério sobre qual desafio 

fora executado da parte das personagens, ou a livre ação resultante do impulso dos 

sentimentos, dispostos a pagar um preço ao pensar nos costumes da sociedade. 

Pensando na denominação do Drama Romântico, remete-se aos sentimentos 

mais aflorados e à energia que move os seres para vivenciar o que sentem; pois, 

nesta situação, é a paixão que comanda os seres mortais. Também é possível 

observar estes aspectos em Frei Luís de Sousa, mais precisamente no momento em 

que Madalena conta o dia em que conheceu Manuel de Sousa como uma das 

infelicidades da sua vida, por apaixonar, e essa paixão condicionou todo o desfecho 

da obra. Segundo Machado e Paula (2011, pag.9) escrevem sobre as proximidades 

entre a faceta trágica da peça, pois 

Outro fato relevante que deve ser destacado, antes de adentramos 
em uma análise mais profunda da obra, é o fato de que, assim como 
na ótica grega, a tragédia garrettiana é arquitetada sob o olhar de 
desconstrução do mito, com o triunfo da razão. Na qual a ideia mítica 
criada pelos portugueses a respeito da volta de D.Sebastião da 
batalha de Alcácer-Quibir, foi questionada. Através desse fato, 
Garrett se refere à falsa imagem de grandeza que os portugueses 
fizeram de si mesmos, além da espera inútil de alguém que morreu e 
ainda voltará para salvar seu povo. Questionou também até que 
ponto o povo de Portugal ficaria “de braços cruzados” à espera de 
que algo de bom aconteça e que lhes mude a vida para melhor? 
Será que essa espera não proíbe os portugueses de viver? E será 
que não são as amarras de todo um povo prostrado e que não reage 
à dominação? As personagens demonstram no texto as 
conseqüências de se viver à espera de que a salvação venha 
espontaneamente, no momento em que não conseguem viver bem 
no presente, em função do passado e no final por causa deste não 
podem também viver em paz. 

 

Por meio de tais comparações, é evidente que haja características 

mescladas, as quais tornam Frei Luís de Sousa uma peça que traz uma junção de 

gêneros, mais especificadamente em relação ao drama Romântico e à tragédia, 

compondo a literatura clássica. Nas palavras do próprio Almeida Garrett sobre a 

peça encontra-se: 

O que escrevi em prosa pudera escrevê-lo em verso [...]. Mas 
sempre havia de aparecer mais artifício do que a índole especial do 
assunto podia sofrer. E di-lo-ei porque é verdade – repugnava-me 
também pôr na boca de Frei Luís de Sousa outro ritmo que não fosse 
o da elegante prosa portuguesa que ele, mais do que ninguém, 
deduziu com tanta harmonia e suavidade. Bem sei que assim ficará 
mais clara a impossibilidade de imitar o grande modelo; mas antes 
isso, do que fazer falar por versos o mais perfeito prosador da língua 
(1969: 40-41). 
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Antes da Regeneração 21 , por pelo cinquenta anos, Portugal foi um país 

repleto de acontecimentos que não poderiam ficar incólumes nos registros artísticos 

de Garrett, por uma questão praticamente inexorável, a historiografia marcou o 

impulso de muitas obras. Há invasões no Porto e em Lisboa, Revolução dos anos 

de1820, a Constituição Portuguesa, Vilafrancada, as reações ao Absolutismo, 

Guerra Civil, Revolução de Setembro, de Maria da Fonte, da Patuleia, a ditadura de 

Costa Cabral. 

Ao publicar Viagens na minha terra, Almeida Garrett lança uma espécie de 

provocação à sociedade de Lisboa, em relação aos costumes, a própria escrita, fora 

do convencional, em relação ao que inicialmente muitos esperavam, ou seja, um 

romance no senso comum surgiu como uma obra que apresenta até hoje uma 

narrativa diferente. Tutikian (2001, pag.36) escreve que 

Pode-se pensar que foi a partir dos vintistas que a liberdade entrou 
na história e na literatura portuguesa de que Almeida Garrett é 
expressão. Aí, o sangue português, o sensualismo, o amor e uma 
certa paixão ingênua e espiritual da aventura e da cavalaria tornam-
se eixos da obra garrettiana, num estilo voltado para a linguagem 
falada. É como, enfim, inicia com Viagens na minha Terra a moderna 
prosa portuguesa, e assina, definitivamente, seu nome – Almeida 
Garrett – como um renovador da literatura, sua marca na história da 
literatura lusa. 

As peças teatrais Xerxes e Lucrécia continham críticas ao Absolutismo22, de 

modo que o posicionamento do autor em suas produções culturais, ao lado de 

Ferreira Borges e Saraiva de Carvalho, ficam ao lado da revolução liberal que passa 

por divergências constantes, capazes de modificar todo o painel histórico de 

Portugal, afetando todas as demais nações que mantinham relações, sejam 

                                                             
21Regeneração é a designação referente ao período  Monarquista Constitucional portuguesa que se 
seguiu à insurreição militar de 1 de Maio de 1851 que levou à queda de Costa Cabral e dos governos 
de inspiração setembrista. Apesar do ministério que resultou do golpe ser presidido pelo marechal 
Saldanha, o principal personagem da Regeneração foi Fontes Pereira de Melo. Embora não possa 
ser claramente delimitada no tempo, o período da Regeneração durou cerca de 17 anos, terminando 
com a revolta da Janeirinha, em 1868, que levou o Partido Reformista ao poder. Os partidos políticos 
liberais na «primeira fase do rotativismo parlamentar» (1851-1865), António Pinto Ravara, p. 363. 
22 Absolutismo é um termo usado para identificar um regime político europeu,característico da Idade M
oderna, que no caso português, de acordo comalguns autores, tem  "origem" no reinado de D. João I, 
desenvolvendo-se com D. João II e com D. Manuel I 
e vindo a terminar no decurso dasdécadas de 20 e de 30 do século XIX.Génese do Absolutismo Em 
Portugal in Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-06-01 03:14:26]. Disponível na 
Internet: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$genese-do-absolutismo-em-portugal 
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puramente comerciais ou de ordem cultural, alterando continuamente tudo que foi 

produzido e escrito, considerando que Portugal sempre fora um país que despertou 

o interesse de outros povos por séculos. 

Nota-se que na composição teatral de Frei Luis de Sousa, Almeida Garrett 

também faz referencias sobre a obra como uma peça dramática que possui 

características clássicas, mas capaz de apresentar fatos da realidade como uma 

reflexão constante, sobre tais aspectos encontra-se nos escritos de Antônio Saraiva 

e Óscar Lopes, na publicação de sua obra bastante aclamada História da literatura 

portuguesa, ao se referirem à obra dramática de Almeida Garrett: "Noutro plano 

muito superior se recorta a peça Frei Luís de Sousa, obra solitária não apenas na 

literatura portuguesa, e no teatro romântico em geral, mas até no próprio teatro 

garrettiano." (Saraiva e Lopes, 2005 p. 744).  

As afirmações aparecem de maneira ainda mais enfática no verbete Frei Luís 

de Sousa, do Pequeno dicionário de literatura portuguesa, organizado por Massaud 

Moisés: "Com muita razão o texto é considerado como o que de melhor o teatro 

português produziu depois de Gil Vicente." (1969 p. 151) E também há algumas 

referências da nota introdutória elaborada por J. Tomaz Ferreira (1989, pag.34), à 

edição do drama pela Europa-América: "estamos sem dúvida perante uma obra-

prima, quiçá a mais perfeita que a dramaturgia nacional já produziu", Sandmann 

(1999 pag. 32) afirma 

Apesar da sua vinculação ao romantismo, Frei Luís de Sousa parece 
apresentar alguma s características que fazem com que ele escape de 
certo modo ao padrão dos dramas mais típicos da escola romântica. A 
crítica tradicionalmente tem insistido no fato de o texto de Garrett 
incorporar certos elementos da tragédia clássica, que seriam em 
grande parte responsáveis pelo seu tom diferencial e pelo equilíbrio de 
forma e conteúdo sempre aplaudidos 

E mesmo diante das observações relacionadas ao fato de que há uma 

incorporação de elementos da tragédia grega, a peça de Almeida Garrett indica uma 

formação quase única nesta união do drama histórico romântico ao trágico, o que 

tornou um aspecto elevado no contexto principal da obra. Sandmann (1999, pag.36) 

também aponta que: 

Garrett parece ter conseguido chegar a uma forma híbrida que, ao 
invés de mera diluição literária ou indecisão entre modelos, retira sua 
força e permanência justamente desse dualismo. Seu drama 
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histórico, em parte claramente vinculado à escola romântica, bebe 
também das fontes gregas por meio da formação clássica do seu 
autor e da natureza da matéria tratada. O espírito trágico e clássico 
cerceia os possíveis excessos e maneirismos românticos, dá estatuto 
de universalidade ao que poderia se perder no particularismo. Por 
sua vez, a tradição surge atualizada na forma renovada, o que lhe dá 
interesse de contemporaneidade. 

O que se pode notar em torno da obra é que, independente das análises 

penderem para determinado rumo, a existência de tal discussão tornou-se ainda 

mais um elemento do fator cultural estar em grande relevância para que tanto a sua 

feitura, quanto os seus aspectos e a que se destinam, realça a qualidade literária e 

teatral do trabalho de Almeida Garrett. O próprio autor em Romanceiro, (publicação 

póstuma de 1875, pag.94) na introdução, faz referências aos elementos culturais de 

outros povos 

Os nossos primeiros trovadores e poetas, que mal sabiam talvez, se 
tanto, o latim moçárabe dos bons monges de Lorvão ou Cucujães, e 
que decerto nunca tinham lido Horácio – nem o entenderiam - 
seguiram contudo melhor, por mero instinto do coração, as doutrinas 
do grande mestre que não conheciam, do que depois o fizeram os 
poetas doutos e sabidos que no século XVI nos transmudaram e 
corromperam todas as feições de nossa poesia. Longe de mim a 
ingrata e presunçosa vaidade de desacatar as venerandas barbas 
dos nossos dois Boileaus de Quinhentos, Ferreira e Sá de Miranda! 
E quem ousará pôr os olhos fitos no sol de Camões para lhe rastrear 
alguma leve mancha se a tem? Todavia, esses três grandes poetas, 
grandes homens, grandes cidadãos e grandes filólogos, são os que, 
cheios de Virgílio, de Ariosto e de Petrarca, com os olhos cravados 
no antigo Lácio e na moderna Itália, de todo esqueceram e fizeram 
esquecer os tons e os modos da genuína poesia da nossa terra.[...] 
GARRETT, Almeida  1875 pag. 94 

Garrett aponta a valorização da poesia portuguesa, no entanto cita outros 

grandes nomes da literatura universal, o que caracteriza muito mais uma forma de 

apresentação de conhecimento do que o envolvimento em alguma discussão 

nacionalista. Em suma, não se refuta a exaltação da pátria portuguesa, todavia há o 

acompanhamento de uma formação cultural múltipla que eleva ainda mais todo o 

processo cultural que avançou a partir das produções de poesia, prosa e teatro. Na 

sequência da introdução do Romanceiro, Garrett complementa mencionando que os 

espanhóis não possuíam a perfeição clássica da literatura dos portugueses, mas 

sem ares de embate e sim efetivando a originalidade 
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Os nossos vizinhos de Castela nunca chegaram, no século XVI, à 
perfeição clássica da literatura portuguesa; mas por isso ficaram 
mais nacionais, mais originais; e por conseqüência, maior e mais 
perdurável e mais geral nome obtiveram e conservaram no mundo. 
Toda a Europa lê hoje Os Lusiadas: é verdade. E porquê? Será pelas 
formas virgilianas do poema, pelos deuses homéricos do seu 
maravilhoso, pela beleza dos modos que só nós sentimos bem? Não, 
é pelo que ali há de poesia original, própria, primitiva: porquanto, era 
o Camões poeta tão português na alma, que as mesmas harmonias 
homéricas e virgilianas, os mesmos sons clássicos se lhe 
repassavam debaixo dos dedos naquela sincera e maviosa melodia 
popular que respira das nossas crenças nacionais, da nossa fé 
religiosa, do nosso fanático – e ainda bem fanático! − patriotismo, da 
nossa história, meio história, meio fábula dos tempos heróicos. 
Dominou-o, mas não pode pervertê-lo a escola do seu tempo. 
GARRETT, Almeida 1875 pg. 94. 

          Há, ainda, maiores citações que discutem a característica do elemento trágico 

nas obras de Almeida Garrett, perfazendo um estilo notável, capaz de reunir diante 

dos mesmos elementos literários, os traços recorrentes ao período clássico, 

juntamente ao que na ocasião de sua existência, era inovador, o romantismo e suas 

diversas facetas que delinearam gerações. Sandmann (1999, pag.37) em seus 

estudos comparativos ao estilo de Garrett, escreveu a respeito das ações que 

ocorrem em Frei Luís de Sousa, a respeito do que o próprio autor havia declarado 

na época 

Sem a presença de um "mau” claramente discernível como motor 
das ações e reações, contando com personagens que não cometem 
voluntariamente atos nefastos, e que portanto não podem ser 
julgadas por parâmetros morais de correção e incorreção, justiça e 
Injustiça, mas que sucumbem a um destino que paira acima delas, o 
autor reconhece ter diante de si uma ação trágica por excelência. E é 
por isso que percebe possível "excitar fortemente o terror e a 
piedade" sobre o seu público, como postulava como finalidade da 
tragédia o próprio Aristóteles. 

O repertório de Almeida Garrett faz com que as suas passagens tanto físicas 

quanto imaginativas, transpareçam de modo a ressaltar o aspecto cultural como 

grande impulso de sua formação, dando vazão às diversas análises vindouras, sob o 

ponto de vista dos leitores, dos estudiosos do gênero literário e do grande público no 

caso das apresentações teatrais, oferecendo um conteúdo significativo para as 

esferas culturais. 
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Um exemplo pertinente é a própria análise de Sandmann (1999, pag.42) 

quanto aos apontamentos relacionados às características da escrita de Garrett, 

proporcionando uma discussão em torno do gênero literário: 

Antes de Frei Luís de Sousa, sua obra-prima no teatro, Almeida 
Garrett visitou seguidamente o gênero. São ainda do seu período 
acadêmico (terminou o curso jurídico na Universidade de Coimbra 
em 1821) as tragédias Lucrecia, Xerxes, Mérope, Atala, Afonso 
Africano, Sofonisba e Edipo, exercícios juvenis de quem está a se 
instruir na cultura clássica. Em 1821 publica e faz representar o seu 
Catão, também dentro dos moldes classicizantes das obras 

anteriores. Quando os influxos do romantismo se fazem incidir sobre 
sua formação, aborda matéria histórica dentro dos moldes do drama 
romântico, como em Um auto de Gil Vicente (representado em 1838 
e publicado em 1842), D. Filipa de Vilhena (representado em 1840 e 
publicado em 1846) e O alfageme de Santarém (representado e 

publicado em 1842). 

A análise envolve a história de Almeida Garrett influenciada por suas 

experiências que traçam um estilo diferenciado do que os leitores estavam 

habituados. Por consequência, o público que assistiu a suas peças teatrais também 

conferiu a maleabilidade do autor, ao tratar e retratar os temas verossímeis envoltos 

de uma criação humana idealizada e vividos por meio das personagens românticas. 

Politicamente não foram poucas as ocasiões tumultuadas nas quais o autor esteve 

em situações de entrevero, como Tutikian, (2001, pag.12) mostra 

Em 15 de julho de 1841, Almeida Garrett atacou violentamente o 
ministro António José d’Ávila, num discurso sobre a Lei da Décima, o 
que implicou a sua passagem para a oposição e demissão de todos 
os cargos públicos. Isso ocorreu porque o povo estava em péssima 
situação financeira e o governo nada propôs para mudar esse estado 
de coisas. Para Garrett, e ele deixou claro no discurso, era preciso 
reduzir as despesas, melhorar a fiscalização, lançar tributos indiretos 
que não agravassem a situação do povo e, por fim, repartir o que 
faltasse para pagamento dos proprietários e grandes industriais. E 
questionou: “Não pagaram nossos pais duas décimas para sustentar 
a independência do reino contra as invasões francesas? Pois 
paguemos, agora, o que a cada um tocar para remir a dívida que se 
contraiu na conquista da liberdade, dívida que faz todas as nossas 
dificuldades e penúrias”. E termina responsabilizando o governo pela 
situação do povo. 

A extensão do pensamento cultural, ainda que não possa atribuir apenas a 

um movimento literário ou artístico, está presente em diversos momentos da história 

da arte. Assim, convém mencionar as passagens dos autores que em especial 
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marcaram de maneira tão produtiva mesmo diante, (ou talvez por causa), de tantas 

adversidades históricas que envolvem o poder até os dias atuais. Tutikian (2001, 

pag.13) analisa o seguinte contexto 

A introdução da nova literatura – com o poema “Camões” – foi uma 
revolução comparável, pelas consequências radicais e pela ruptura 
com o passado, à revolução de 1832-1840. Em “Nota ao 
Conservatório”, comentário que escreve e publica com o auto Frei 
Luís de Sousa, afirmava o escritor: “A escola romântica foi tão 
manifesta reação contra os vícios e abusos ultraclássicos, tão e tal 
perfeita como o liberalismo contra a corrupta monarquia feudal”. 

Ao criticar a monarquia, Almeida Garrett apresentou-se como uma figura que 

permitiu a si mesmo discordar mesmo daqueles com os quais estava praticamente 

de modo constante em sua vida e que faziam parte de todo o seu sustento.  Suas 

bases sociais e propósitos entravam em choque com diversas lideranças, de tal 

forma que não é estranho diante de tais fatores, os quais Garrett tenha enfrentado e 

vivenciado o exílio mais de uma vez, o exílio da terra que lhe deu a missão de 

exaltar a cultura nacional. 

Na introdução do Romanceiro (publicação póstuma, 1875 vol. II, parte I, 

pag.32) o próprio autor declara 

Pretendo suprir uma grande falta na nossa literatura com o trabalho 
que intentei nesta colecção. Não quero compor uma obra erudita 
para me colocar entre os filólogos e antiquários, pôr mais um volume 
na estante de seus gabinetes. Desejo fazer uma coisa útil, um livro 
popular; e para que o seja, torná-lo agradável quanto eu saiba e 
possa. As academias que elaborem dissertações cronológicas e 
críticas para uso dos sábios. O meu ofício é outro: é popularizar o 
estudo da nossa literatura primitiva, dos seus documentos mais 
antigos e mais originais, para dirigir a revolução literária que se 
declarou no país, mostrando aos novos engenhos que estão em suas 
fileiras os tipos verdadeiros da nacionalidade que procuram, e que 
em nós mesmos, não entre os modelos estrangeiros, se devem 
encontrar. GARRETT, Almeida, 1875 pag.32 

Todo o período histórico da obra escrita de Almeida Garrett remete a um 

primoroso trabalho que sugere a caracterização do um gênero romântico por 

excelência, permanecendo em destaque, o drama histórico, que ao assim como o 

romance, seja histórico ou mais vanguardista, já haviam conquistado a preferência 

do público leitor da primeira metade do século XIX e por consequência, quando as 

obras escritas ganharam outros formatos, como o teatro, revelaram também uma 
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predileção do público freqüentador do gênero, expandindo cada vez mais as 

instalações culturais. 

Ainda sobre os propósitos artísticos, Almeida Garrett, no Romanceiro, 

afirmou: 

Tomara que estas páginas se fizessem ler de toda a classe de 
leitores; não me importa que os sábios façam pouco cabedal delas, 
contando que agradem à mocidade, que as mulheres se não 
enfadem absolutamente de as ler, e os rapazes lhes não tomem 
medo e tédio como a um livro profissional. Eis aqui o que eu desejo, 
o em que pus fito, e o porquê entersachei a prosa com o verso, a 
fábula com a história, os raciocínios da crítica com as inspirações da 
imaginação. GARRETT, Almeida, 1875 pag.32 

Aliás, na mesma publicação da introdução do Romanceiro (1875, pag.34-36) 

despojando-se de uma exclusividade, o autor ainda aborda mais a respeito da 

literatura e até sobre a formação da língua: 

A poesia e a literatura portuguesa precisavam retemperadas nos 
princípios do século passado; que estavam uma coisa informe e laxa: 
eram cordas castelhanas em segunda mão, cordas italianas de má 
fábrica, as únicas de lira portuguesa[...] 

As retemperadas que Almeida Garrett afirma se referem ao fato de revigorar, 

de fortificar a literatura (apesar de colocar a poesia separadamente), envolvendo um 

aspecto de dinamismo na criação artística, ciente de muitos acontecimentos de 

Portugal e de outros países, revelando sua vasta cultura. E segue com uma série de 

referências de nomes ilustres de distintas origens 

Veio o Garção, o Dinis, Francisco Manuel, depois o Bocage, com 
todos os satélites destes quatros grandes planetas, e restauraram a 
língua e a poesia – a prosa não - mas nos antigos modos clássicos, 
agora deduzidos pela reflexão francesa, bem como no século XVI o 
tinham sido pela reflexão italiana. Falou português e falou bem, 
cantou alto sublime a nossa poesia; mas ainda não era portuguesa. 
Estava corrido o primeiro quarto deste século, quando a reacção do 
que se chamou romantismo, por falta de melhor palavra, chegou a 
Portugal. Vamos a ser nós mesmos, vamos a ver por nós, a tirar de 
nós, a copiar de nossa natureza, e deixemos em paz. «Gregos, 
romãos e toda a outra gente. » Que se há-de fazer para isto? 
Substituir Goëthe a Horácio, Shiller a Petrarca, Shakespeare a 
Racine, Byron a Virgílio, Walter Scott a Delille? Não sei que se ganha 
nisso, senão dizer mais sensaborias com menos regra. 
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As afirmações indicam que Almeida Garrett tinha de fato um desejo de fazer 

alguma diferença em relação ao romantismo português, pois nele já habitavam 

ideias de cunho transformador. Não se tratava de uma vontade egoísta ou de 

chamar atenção para si como uma figura de fama, guardadas as declarações 

existentes de que Garrett era um homem que apreciava o reconhecimento, é notório, 

de maneira ainda mais contributiva, o objetivo de transformar a sua área de 

conhecimento, a literatura, com destino certo, os leitores e espectadores, como são 

possíveis conferir na continuidade da introdução do Romanceiro (1875 pag.34-36) 

O que é preciso é estudar as nossas primitivas fontes poéticas, os 
romances em verso e as legendas em prosa, as fábulas e crenças 
velhas, as costumeiras e as superstições antigas: lê-las no mau latim 
mocárabe meio-suevo ou meio-godo dos documentos absolutos, no 
mau português dos forais, das leis antigas e no castelhano do 
mesmo tempo – que até bem tarde a literatura das Espanhas foi 
quase toda uma. O tom e o espírito verdadeiro português esse é 
forçoso estudá-lo no grande livro nacional, que é o povo e as suas 
tradições e as suas virtudes e os seus vícios, e as suas crenças e os 
seus erros. E por tudo isso é que a poesia nacional há-de ressuscitar 
verdadeira e legítima, despido, no contacto clássico, o sudário da 
barbaridade, em que foi amortalhada quando morreu, e com que se 
vestia quando era viva. Reunir e restaurar, com este intuito, as 
canções populares, xácaras, romances ou rimances, solaus, ou 
como lhe queiram chamar, é um dos primeiros trabalhos, que 
precisávamos. É o que eu fiz – é o que eu quis fazer, ao menos. 
(GARRETT, 1875 pag.36) 

Almeida Garrett teve uma visão admirável sobre a história da literatura, ciente 

de que era necessário um alcance maior da parte das pessoas, todavia, não era 

uma luta para angariar leitores no sentido comercial, era um propósito muito bem 

definido que trazia herança cultural capaz de levar o conhecimento e as novas ações 

que muitos aspiravam diante dos atribulados acontecimentos na sociedade, 

conforme prosseguiu nas afirmações da introdução do Romanceiro: 

As profecias e as legendas continuam a ser a verdadeira poesia 
nacional. Tudo o mais é corrompido pelo mau gosto dos «cultos», 
que, arregimentados em uma infinidade de academias dos nomes 
mais extravagantes e incríveis, conseguem tirar toda a cor à literatura 
portuguesa de todos os géneros e fazer da língua uma algaravia 
afectada e ridícula, vã de toda a expressão, assoprada em frases tão 
descomunais, em conceitos tão ocos, que nenhum sentido se lhe 
acha, se alguns tiveram os que tão absurdas coisas escreviam. E 
todavia ainda ressurge, ainda brota, aqui, ali, por entre estes 
matagais, o antigo génio do romance peninsular inspirando alguma 
rara composição menos desnatural. Mas o gongorismo, a afectação, 
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os conceitos presumidos incham, assopram, desfiguram tudo. Por fim 
até a metrificação natural e privativa é abandonada, o romance faz-
se a gralha da fábula para vestir as penas de pavão da fórma 
hendecassílaba; e com este esforço de vaidade se torna absurdo, 
desprezível, é apupado por todos os partidos literários, e morre 
esquecido e miserável. O triunfo clássico foi completo: reina a 
Arcádia; o seu domínio académico obtém o consenso e o concurso 
geral: tamanho era o cansaço e fastio que os desvarios daquela 
anarquia sem sabor tinham causado. Popularizam-se de novo as 
formas latinas e italianas, o estilo e o pensamento francês por tal 
modo, que ninguém se lembrava já sequer de que tivesse havido ou 
pudesse haver outra cousa. Só o povo-povo, o povo dos campos, as 
classes menos ilustradas da sociedade protestaram em silêncio 
contra este injusto abuso de uma justa vitória, guardando na 
lembrança, e repetindo entre si, como os hinos de uma religião 
proscrita, aqueles primitivos cantares das antigas eras que os doutos 
desprezavam e perseguiam, confundindo-os no anátema geral que 
só tinham merecido seus degenerados imitadores e corruptores. 
(GARRETT, 1875 pag.36) 

A discussão em torno do estilo ou de uma definição para o gênero de Frei 

Luis de Sousa é um exemplo da produção e da contribuição cultural de Almeida 

Garrett nos setores artísticos, pois ao levantar as hipóteses e efetuar os estudos, as 

pesquisas fornecem uma visita aos fatos ocorridos, o que resulta em amplitude de 

conhecimento da parte dos indivíduos envolvidos e o questionamento levam ao 

estado de reflexão cada vez maior, para que novas ações aconteçam. 

O romantismo presente na obra de Almeida Garrett não é uma característica 

que poderia ser definida pelas observações comumente generalizadas em diversos 

livros, como a presença total do subjetivismo, do escapismo e da revolta diante de 

situações impostas, assim como surgem em muitos artistas dos demais países 

europeus, inclusive daqueles que o influenciaram. Almeida Garrett empreendeu uma 

luta com e pelo povo – e tal atitude ocorre em função de sua base tanto filosófica e 

sociológica que adquiriu ao entrar em contato e possuir identificação com algumas 

correntes filosóficas como o Iluminismo. Em contrapartida o autor, em nenhuma 

ocasião manifestou a rejeição ou o desejo de se afastar de suas raízes literárias 

clássicas. Saraiva & Lopes (2005, p. 679) afirmam que 

O jovem Garrett apenas parece ter assimilado o cristianismo 
sentimental de Chateaubriand e o relativismo histórico e nacional 
teorizado por M.me Stael, integrando-os numa concepção de vida e 
arte basicamente arcádica e Iluminista; a sua evolução em sentido 
romântico faz-se de um modo gradual e contrapesado por ecletismos 
teóricos ou estilísticos. 



128 
 

As denominações do que Almeida Garrett possa ter assimilado dos autores as 

teorias e o que fora integrado em termos árcades e iluministas, são fatores 

determinantes para uma formação bastante eclética que resultou na sua escrita 

original, Almeida Garrett soube transportar o conhecimento histórico para uma etapa 

de inovação em seu período de produtividade cultural, com estilo próprio. Segundo 

Machado e Paula (2011, pag.51), há um diferencial presente nas histórias do autor e 

atentam para as seguintes observações do estilo de Almeida Garrett em suas obras 

Não é raro encontramos passagens em que o autor diz não ser 
romântico, isso se dá, principalmente, pelo fato de ele não aceitar 
que coloquem sua escrita em moldes românticos que floresciam em 
todo o resto da Europa. Há, a partir deste rejeitar garrettiano acerca 
da classificação de suas obras como românticas, o início de uma 
séria discussão sobre essa escola literária, contenda essa que diz 
respeito à ideologia desta, principalmente se considerarmos que em 
Portugal, em um primeiro momento, a lógica de rebeldia e satanismo 
identificado com os textos românticos não era cabível. Garrett utilizou 
da História para educar, ele retomou os modelos clássicos e se 
apropriou da ideia da catarse, que prega que o espectador se 
identifica com o que vê ser desdobrado no palco, ele vê para poder 
prevenir uma série de males 

O olhar que se volta para uma valoração dos acontecimentos pretéritos traz a 

percepção de que, em ao menos um instante, sobretudo de formação de ideia de 

pátria, de nação, é possível estabelecer uma ideia de resgate ficcional do que 

aconteceu em contraste com o mundo moderno, contemporâneo, voltado para o 

futuro, e mostrar as ações benéficas, as boas possibilidades que a visita ao passado 

pode proporcionar ao povo em termos de conhecimento, essencialmente em relação 

aos valores sociais e humanos almejados durante muito tempo. 

Sob esta perspectiva, há ainda outras observações de Saraiva & Lopes 

(2005, p. 679): 

[...] todas as suas obras se mantêm mais ou menos fiéis a uma 
responsabilidade de intervenção cívica ou derramamento de 
luzes...[...] o projecto oficial, por ele proposto, de criar um teatro 
nacional o obrigou a produzir um repertório apropriado, a partir, pode 
dizer-se, do nada. [...] esforçou-se por nacionalizar a teoria do drama 
romântico. 

 

 Uma vez que a teoria do drama romântico ganhou maior alcance, não se fixou 

apenas no contexto nacional, percorrendo também outras nações com grande êxito 
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nas intenções artísticas, inclusive como influência posterior. Machado e Paula (2011, 

pag.52) observam também que 

Na arte é encontrado, então, um contraponto positivo, de educação, 
de forma que o romantismo garrettiano foi construtivista e muito mais 
Iluminista, com um empenho e consciência de que a literatura 
deveria ser propedêutica. Ele retoma na História o espírito educativo 
do teatro, predispondo sua produção a continuar o princípio de que o 
texto literário tem lições válidas a todos. A valorização do passado 
através do teatro traz a percepção de que em algum momento, 
sobretudo de formação nacional, no passado é possível empreender 
um resgate ficcional que contraste com o mundo contemporâneo. 
Vale ressaltar que depois do empreendimento bem sucedido de 
Garrett, outros escritores portugueses também se sentiram 
estimulados a escrever peças teatrais, talvez não de tão boa 
qualidade quanto as deste, mas esse fato já foi positivo, pois além de 
aumentar a produção de peças de teatro no país, os outros autores 
compartilhavam também da ótica do educar através da catarse. 

 É o ponto de vista histórico que marca uma das características das obras do 

autor, dentro de um contexto de memória, aliado a um enredo construído sob uma 

perspectiva de identificação coletiva que lança aos leitores e espectadores uma 

proposta que recebe a atenção o anseio de saber como serão as próximas páginas 

ou cenas. As análises revelam que tal introdução literária de Almeida Garrett em 

Portugal surtiu um efeito maior do que a apresentação de um novo estilo, somando 

ao fato de efetuar um objetivo da obra com o público. Thiesse (2011, pag.71) afirma 

que: 

(…) uma história que estabelece uma continuidade com os ilustres 
antepassados, uma série de heróis modelos das virtudes nacionais, 
uma língua, monumentos culturais, um folclore, locais eleitos e uma 
paisagem típica, uma determinada mentalidade, representações 
oficiais ---- hino e bandeira ---- e identificações pitorescas ---- trajes, 
especialidades culinárias ou um animal emblemático.  

O alcance das obras de Almeida Garrett foi muito extenso, resultante de uma 

formação notável em relação aos fatos de sua vida, as pessoas de sua família que o 

influenciaram por meio de uma educação clássica, as pessoas que conhecera desde 

a infância, o período histórico de Portugal e a experiência adquirida ao viver em 

outros países. A seguir a tese fornece mais elementos que integram o 

prolongamento da produção cultural que se relacionou com o Brasil e foi o impulso 

para a contribuição além do Romantismo na literatura.  
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3 EXTENSÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DE ALMEIDA GARRETT A 

PARTIR DO PERÍODO ROMÃNTICO EM RELAÇÃO AO BRASIL E AUTORES 

BRASILEIROS 

 

Em termos de contribuição cultural, Almeida Garrett foi muito mais do que um 

nome consagrado na história da literatura em Portugal. Mas interpela-se a respeito 

de tal contribuição, que neste momento se faz necessário um maior esclarecimento.  

A palavra contribuir, do latim contribuere possui o significado de auxiliar ou ajudar no 

desenvolvimento de algo; cooperar. Assim, a contribuição cultural é estendida aos 

efeitos das obras escritas e das edificações que Almeida Garrett proporcionou, 

ultrapassando o período Romântico e as demarcações geográficas de tempo e 

espaço.   

Este capítulo não possui a finalidade de estabelecer comparações entre 

autores, no sentido de um estudo de literatura estritamente comparada, o objetivo é 

apresentar o trabalho de Almeida Garrett estendido culturalmente e a influência que 

tornou um movimento artístico profícuo.  A troca de experiências entre autores 

resultou na amplitude do repertório cultural, justificando o fato de serem 

rememorados até os dias atuais na literatura, no teatro e nas práticas sociais em prol 

da cultura, como por exemplo, a atuação por preservar ou criar espaços que 

signifique a presença da arte em sociedade. 

Almeida Garrett, mesmo tem ser viajado para o Brasil, estabeleceu uma 

relação de proximidade com o país por meio das pessoas que conheceu e do que 

acompanhava ao seu redor, reiterando que ouvia histórias de seus familiares (o avô 

que vivera no Brasil) e das informações que obtinha pelas leituras diversas. 

Ainda que durante o Romantismo fosse comum o fato de autores retratarem 

locais que nunca visitaram, José de Alencar, por exemplo, jamais esteve no sul do 

Brasil e escrevera “O Gaúcho”, há que se destacar que Garrett lançou em suas 

obras uma extensão artística que prezava pela valorização da cultura, por meio de 

fatos históricos e a força de suas personagens. 

 Em seu período de atividade editorial, Garrett publicou algumas notas 

brasileiras no jornal Parnaso Lusitano, não sem antes ocorrer certa polêmica a qual 

cercou todo o período romântico por motivos atribuídos ao período histórico e à 

busca de uma estética inovadora, mas simultaneamente remetendo aos fatos 

históricos e características de épocas anteriores, além disso, O Parnaso Lusitano foi 
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um modelo para outras publicações realizadas por outros autores no Brasil, como 

Januário da Cunha Barbosa (1780-1846)23 e J.M. Pereira da Silva24 ( tal como outros 

períodos literários também apresentaram. Zilbermann (1997, p.56), indica 

A organização do Parnaso Lusitano, ou “Poesias Seletas dos Autores 
Portugueses Antigos e Modernos, Ilustradas com Notas”, data de 
1826, coincidindo com a publicação das obras que abriam Portugal à 
estética romântica. Precede a coletânea o “Bosquejo da História da 
Poesia e Língua Portuguesa”, anunciada, na folha de rosto do 
primeiro volume da antologia, como “História Abreviada da Língua e 
Poesia Portuguesa”; na página VII, contudo, quando se inicia o 
ensaio, ele traz o título pelo qual passou a ser conhecido. O Parnaso 
lusitano, aparentemente a primeira seleta em língua portuguesa e 
modelo das subseqüentes organizadas no Brasil, como as de 
Januário da Cunha Barbosa, de 1829,1 e de J. M. Pereira da Silva, 
de 1843, foi  publicado em seis volumes por J. P. Aillaud, casa 
editora situada em Paris. O primeiro volume, com o ensaio de 
Almeida Garrett, apareceu em 1826, os demais em 1827. 

Há ainda uma declaração do próprio Almeida Garrett sobre a atuação 

desempenhada na realização do livro e suas publicações, no Parnaso (1850 p 673): 

Já em outra parte protestei que nada meu tinha no Parnaso Lusitano 
que publicou o Sr. Aillaud, livreiro em Paris, senão o resumo da 
história literária de Portugal que vem  no princípio do primeiro 
tomo daquela coleção. É certo que arranjei o sistema e plano da 
obra, que escolhi os autores e peças; mas ausentando-me de Paris 
antes de completa a impressão do primeiro volume, um homem por 
nome Fonseca, a quem de minha algibeira paguei para rever as 
provas, tomou a liberdade de alterar tudo, introduzindo na coleção 
produções ridículas de gente desconhecida, e que eu nunca vira, 
omitindo muitas das que eu escolhera, enxovalhando tudo com notas 
pueris e indecentes, errando vergonhosamente até o índice de 
matérias que eu preparara  para cada volume, e introduzindo uma 
ortografia galega que faz rir a gente e que está em contradição com 
as regras que eu na prefação estabelecera [...]. – Repito esta 
declaração para que me não atribuam as grossas tolices e grossas 
má criações que emporcalham aquela obra, que tão bela podia ser.  

                                                             
23 Januário da Cunha Barbosa foi um orador sacro, historiador, jornalista, poeta, biógrafo e político de 
muita importância no Primeiro Reinado, foi cônego da Capela Real. Durante sua vida, além de ter 
sido um dos filósofos mais considerados de sua época, Cunha Barbosa dedicou-se 
à maçonaria no Brasil imperial e à luta nacional pela Independência. Em 1844 foi nomeado diretor 
da Biblioteca Nacional. Exerceu tais funções até a sua morte. PEREIRA NETO, Juscelino (2014).: A 
MEMÓRIA BIOGRÁFICA DE JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA: uma trajetória política na corte 
Imperial pelas páginas da Revista do IHGB (1821-1846) 
24João Manuel Pereira da Silva, político, romancista, historiador, crítico literário, biógrafo, poeta e 
tradutor, nascido em Iguaçu, atual Nova Iguaçu, RJ, em 30 de agosto de 1817, e faleceu em Paris, 
França, em 14 de junho de 1898. É o fundador da cadeira n. 34, que tem como patrono Sousa 
Caldas.   
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Imp%C3%A9rio_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_do_Brasil
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Almeida Garrett publicou sobre autores brasileiros, deixando suas opiniões 

sobre várias publicações, o que comprova seu conhecimento da parte literária e 

artística da época, conforme cita Zilberman (1997 pag.59) 

Também se encontram os seguintes brasileiros, com seus 
respectivos poemas: no volume I, Basílio da Gama (“Lindóia”, de O 
Uraguai) e Santa Rita Durão (“Moema”, de Caramuru); no volume II, 
Francisco de Melo Franco (“A estupidez triunfante em Coimbra”, de 
O reino da estupidez); no volume III, Cláudio Manuel da Costa (“Nise! 
Nise! onde estás? Aonde espera”, “Breves  horas, Amor, há 
que eu gozava”); nos volumes III e IV, Borges de Barros (“A flor 
saudade”, “À noite”, “À virtude”), José Bonifácio de Andrada (“Os 
fachos pelos ares sacudindo”, “Adeus, fica-te em paz Alcina amada”, 
“A criação da mulher”, “A poesia”, “À amizade”) e Tomás Antônio 
Gonzaga (“O contentamento”, “O perjúrio”, “O retrato”, “Todos amam” 
e “Recordações”); no volume V, Paulo José de Melo (“O círio”, 
epístola). O Padre Sousa Caldas comparece no volume II, com “As 
aves”, no volume IV, com os salmos “Beatus vir qui non abiit” e 
“Quare fremuerunt gentes” e as odes “A existência de Deus”, “O 
homem selvagem” e “Pigmalião”, bem como no volume V, com 
“Carta a João de Deus Pires Ferreira”. 

A respeito do poema épico árcade O Uraguai (1769), de Basílio da Gama, 

Almeida Garrett realiza comentários referentes aos autores brasileiros, indicando 

que estes não ficassem atrelados à literatura clássica, mesmo ele próprio possuindo, 

em suas histórias, diversas demonstrações de referenciais do mesmo porte. Há, 

inclusive a seguinte menção na edição de 1826 

Justo elogio merece o sensível cantor da infeliz Lindóia que mais 
nacional foi que nenhum de seus compatriotas brasileiros. O Uraguai 
de José Basílio da Gama é o moderno poema que mais mérito tem 
na minha opinião. Cenas naturais mui bem pintadas, de grande e 
bela execução descritiva; frase pura e sem afetação, versos naturais 
sem ser prosaicos, e quando cumpre sublimes sem ser guindados; 
não são qualidades comuns. Os brasileiros principalmente lhe devem 
a melhor coroa de sua poesia, que nele é verdadeiramente nacional, 
e legítima americana. (GARRETT, 1826, pag.73) 

Como também já mencionado, a família de Garrett também carregou um 

longo histórico relacionado ao Brasil, considerando que seu avô materno residiu 

durante um tempo e conquistou uma relativa condição financeira na então colônia, 

retornando com uma criada, Rosa de Lima, que contava para Almeida Garrett em 

seu período de infância, as mais variadas histórias sob sua visão da época. A 

respeito desses pormenores biográficos que posteriormente integraram de maneira 
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significativa a vida e o processo de criação das obras de Garrett, Ofélia Paiva 

Monteiro (1971, v. 1, p. 32) traz o seguinte comentário sobre tais acontecimentos da 

vida autor: 

Feito pelo Marquês de Pombal Deputado da poderosa Companhia 
dos Vinhos do Alto Douro (cuja sede era no Porto), [José Bento 
Leitão] se entregara a espaventosos atos de “brasileiro” com fortuna: 
construção da quinta e palacete do Sardão, doações à Misericórdia 
de Vila do Conde, vida farta de grande senhor,rodeado de criadagem 
numerosa, como a querer reproduzir na Metrópole o bulício da casa 
grande do Brasil das patacas. 

Essa aproximação quase literária com o Brasil envolve o imaginário criativo 

de Almeida Garrett como autor. Uma vez que tais pensamentos publicados 

representaram mais do que sua visão de homem das letras e da política, os laços 

relacionados ao Brasil, ainda que Garrett nunca tenha visitado o país, estendem-se 

ainda mais em termos de contato. O mesmo avô materno, o Sargento-Mor José 

Bento Leitão, ficara viúvo, e anos depois, em segundas núpcias, uniu-se a uma filha 

da família Almeida, a qual também obteve êxito financeiro no Brasil.  

Duarte (2006, pag.61) explana sobre a influência literária e cultural de 

Almeida Garrett em relação ao Brasil 

Garrett é pioneiro no reconhecimento da autonomia cultural do Brasil, 
com sinais claros a partir do século XVIII. O “Bosquejo da História da 
Poesia e Língua Portuguesa” (1816-1826) insiste nas especificidades 
que os Árcades brasileiros, e seus continuadores imediatos, 
assumiram ou, ainda mais, deveriam assumir. Os historiadores da 
literatura brasileira assinalam a influência modelar no “Parnaso 
Brasileiro” de Januário da Cunha Barbosa, editado no Rio de Janeiro 
em 1831, no “Bosquejo da História da Poesia Brasileira” de Joaquim 
Norberto, desde logo no nome da obra, esta editada em 1841. Como 
sabemos, o “Bosquejo” de Garrett é anterior, como o é a obra de 
Ferdinand Denis, com quem Garrett entra em polémica, acusando-o, 
no Prefácio do “Camões”, de plágio em “Sènes de la Nature sous les 
Tropiques”. Amorim assinala no entanto que o nosso autor, na 4a 
edição do poema, retrata-se num singular exercício de humildade, 
bem pouco habitual: “peço-lhe aqui solenemente desculpa e declaro 
a minha convicção íntima de que, assim como eu não sabia da sua 
obra, nem a vira antes de publicar a minha, o mesmo estou certo de 
que lhe acontecesse”. 

A afirmação indica um conhecimento da parte de Almeida Garrett que avança 

a ideia de que a exaltação da pátria (Portugal) era o que lhe elevava como homem 

das artes, somado às experiências vivenciadas em outros países, Garrett dava 
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mostras evidentes do seu acompanhamento sobre outros locais, como o Brasil, seu 

forte posicionamento, inclusive nas publicações citadas, denotam sua forma de 

reverência à cultura exterior. 

Em outras publicações, Almeida Garrett também cita autores do Brasil, como 

Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antonio Gonzaga: 

Mui distinto lugar obteve entre os poetas portugueses desta época, 
Cláudio Manuel da Costa: o Brasil o deve contar seu primeiro poeta e 
Portugal entre um dos melhores. Deixou-nos alguns sonetos 
excelentes, e rivalizou no género de Metastásio, com as melhores 
cançonetas do delicado poeta italiano. A que dirige à lira com sua 
palinódia imitando a tão conhecida do mesmo Metastásio a Nice, 
Brasil all’ ingani tuoi, pode-se apontar como excelente modelo. Nota-
se em muitas partes dos outros versos dele vários resquícios de 
gongorismo e afectação seiscentista. E agora começa a literatura 
portuguesa a avultar e enriquecer-se com as produções dos 
engenhos brasileiros. Certo é que as majestosas e novas cenas da 
Natureza naquela vasta região deviam ter dado a seus poetas mais 
originalidade, mais diferentes imagens, expressões e estilo, do que 
neles aparece: a educação europeia apagou-lhes o espírito nacional: 
parece que receiam de se mostrar americanos; e daí lhes vem uma 
afectação e impropriedade que dá quebra em suas melhores 
qualidades. (Garrett, 1984b: 32-33). 

Garrett, como se vê, criticou, inclusive, a forma de Portugal diante dos autores 

do Brasil, em eventos temáticos de literatura e nas universidades. A proximidade dos 

artistas era mais ampliada do que em épocas anteriores. 

Depois de Dinis o lugar imediato nos anacreônticos pertence a outro 
brasileiro. Gonzaga mais conhecido pelo nome pastoril de Dirceu, e 
pela sua Marília, cuja beleza e amores tão célebres fez naquelas 
nomeadas liras. Tenho para mim que há dessas liras algumas de 
perfeita e incomparável beleza: em geral a Marília de Dirceu é um 
dos livros a quem o público fez imediata e boa justiça. Se houvesse 
por minha parte de lhe fazer alguma censura, só me queixaria, não 
do que fez, mas do que deixou de fazer. Explico-me: quisera eu que 
em vez de nos debuxar no Brasil cenas da Arcádia, quadros 
inteiramente europeus, pintasse os seus painéis com as cores do 
país onde os situou. Oh! e quanto perdeu a poesia nesse fatal erro! 
se essa amável, se essa ingénua Marília fosse, como a Virgínia de 
Saint-Pierre, sentar-se à sombra das palmeiras, e enquanto lhe 
revoavam em torno o cardeal soberbo com a púrpura dos reis, o 
sabiá terno e melodioso — que saltasse pelos montes espessos a 
cotia fugaz como a lebre da Europa, ou grave passeasse pela orla da 
ribeira o tatu esquarroso —, ela se entretivesse em tecer para o seu 
amigo e seu cantor uma grinalda não de rosas, não de jasmins, 
porém dos roxos martírios, das alvas flores  dos vermelhos bagos do 
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lustroso cafèzeiro; que pintura, se a desenhara com sua natural 
graça o ingénuo pincel de Gonzaga! (Garrett, 1984b: 33-34) 

No estudo da Universidade Aberta, por meio de Duarte (2006, pags. 67 e 68), 

há maiores afirmações que ratificam a presença de Almeida Garrett como uma figura 

importante, em termos culturais e de contribuição significativa na realização de suas 

obras e de sua participação nos eventos artisticamente engajados para o Brasil 

Vimos até aqui como é vasta a presença do Brasil no pensamento e 
na obra de Garrett, em muitas das suas variadíssimas vertentes. É 
altura então de referir a influência de Garrett na arte, na 
intelectualidade e na mentalidade brasileira. Esta influência é 
pacificamente aceite no Brasil, no que respeita à poesia e ao teatro. 
Alfredo Bosi, por exemplo, e é um bom exemplo, situa essa influência 
no “binómio poesia-pátria”, o que é coerente com os vectores 
estruturais referidos atrás (cf. Bosi, 1976: 107 e ss). Essa influência 
cruza-se, na poesia, com as próprias origens da lírica brasileira, a 
partir de Gonçalves de Magalhães, que encontraremos na 
dramaturgia, ou de Gonçalves Dias, que Bosi relaciona com “o 
Garrett sentimental nas poesias de amor e saudade”. Magalhães por 
seu lado, figura iniciática do romantismo teatral brasileiro, também 
filósofo, vai buscar a Garrett o estilo inovador das “Poesias” (1832) 
mas sobretudo nos “Suspiros e Saudades” (1836): “da saudade 
fizera Garrett, no poema Camões, publicado uns 10 anos antes e 
também em Paris, o sentimento dominante da obra” (op. cit.: 132 e 
ss). E o mesmo quanto às 12 “Canções de Exílio”, recolhidas no livro 
de poemas “Primavera” (1859): já Garrett morrera há 5 anos. 
Lucciana Segagno Picchio confirma a influência de Garrett nos 
“Suspiros Poéticos e Saudades” de Magalhães, relacionando-o com 
o “Camões” no espírito precisamente da saudade. Estende a 
presença de Garrett até Machado de Assis poeta, já mais tarde no 
século XIX - “Crisálidas” (1864), “Falenas” (1870), “Americanas” 
(1875), “Ocidentais” (1900). (Picchio, 1997: 292) . E sai um pouco do 
registo quando cruza a Carolina da “Moreninha”(1844) de Joaquim 
Manuel Magalhães com a Joaninha dos Olhos Verdes das “Viagens”, 
de quem seria “o verdadeiro contraponto colonial-urbano” ...(op. 
cit:.169). 

Ademais, em sua fase adulta, Garrett conheceu vários brasileiros. Um dos 

autores brasileiros do qual manteve algum contato foi Domingos José Gonçalves de 

Magalhães, o autor de Suspiros Poéticos e Saudades (1836), considerada a obra 

que marca o início do romantismo no Brasil. Magalhães é tido como o primeiro e 

único barão e visconde do Araguaia, nascido Rio de Janeiro, em 13 de agosto de 

1811, tendo sido um homem de múltiplas funções tais como médico, professor, 

diplomata, político, poeta e ensaísta brasileiro, e participado ativamente de missões 

diplomáticas em países como França, Itália, Vaticano, Argentina, Uruguai e 
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Paraguai, além de ter representado a província do Rio Grande do Sul na sexta 

Assembleia Geral. Almeida Garrett, em relação a Gonçalves de Magalhães, possui 

algo historicamente em comum, sejam em suas aspirações artísticas em fases de 

insurgência, ou diante de um posicionamento após a conquista de algum espaço no 

cenário artístico. 

Guilhermino César, (1978, pag.35) atenta para o fato de Garrett ter 

influenciado diretamente autores brasileiros do ponto de vista do romantismo e toda 

a sua carga transformadora diante dos mais variados acontecimentos históricos, que 

não foram poucos e serviram de base para a continuidade produtiva na vida e na 

arte que deixou como legado, levando em consideração as gerações posteriores que 

apreciaram e conheceram mais a respeito do autor 

[...] [Garret] em  Paris conheceu alguns jovens brasileiros, dentre eles 
Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto-Alegre, com os quais 
estabeleceu sólida amizade. Tal convivência foi benéfica para ambas 
as partes. O nacionalismo temático de Garret, o  ardor com que 
perseguiu o veio da poesia popular; o amor que devotava à natureza 
[...]; a veemência de seu coração – eis alguns dos vincos peculiares 
que o tornaram estimável aos românticos brasileiros. César, (1978, 
pag.35) 

Ambos os autores são lembrados como os representantes do início do 

romantismo, sendo Garrett em Portugal e Magalhães no Brasil, mas são os 

pensamentos que aludem aos até então novos caminhos literários e dramatúrgicos 

advindos do Romantismo, que interpelam e deixam as opiniões dos autores bastante 

convergentes e propícias ao que podemos considerar uma via de produção cultural, 

capaz de, simultaneamente, preservar a memória artística, como um referencial para 

conhecimento e produtividade, e a constante comunicação entre o que é 

experimental e o que é vanguardista. 

A revista RevLet –(Revista Virtual de Letras Volume 2, Número 1/2010)  

aborda uma passagem que reúne características semelhantes entre Garrett e 

Magalhães, por Oliveira( 2010 pag.33) 

Não só a poesia de Magalhães mostra-se menos ousada do que ele 
próprio propusera em seus textos teóricos, como, de um modo geral, 
pode-se perceber um certo recuo dos integrantes tanto da Sociedade 
Filomática quanto da Niterói em relação ao que Almeida Garrett e, 
mais acintosamente,Ferdinand Denis recomendavam em 1826 no 
que diz respeito ao indianismo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
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Há uma observação relativa ao contexto político dos autores e o envolvimento 

diante dos acontecimentos que movimentaram tanto Portugal quanto Brasil. Embora 

abrissem espaço para críticas em determinados focos de atenção na literatura, 

inegavelmente os traços de suas obras e a convergente produção artística 

representam uma força cultural que resultou em estudos posteriores. 

O autor brasileiro em Magalhães (1999b, pp. 30-1) em torno do que se refere 

à produção literária no Brasil, também deixava nítida sua marca de conhecimento e 

relacionamento cultural diante de tantos fatos, o Brasil, assim como Portugal na 

época de Almeida Garrett, também passou por sucessivas revoltas, dentre as 

insurreições, conjurações, protestos de pequeno e grande porte, movimentando o 

então país, recém independente, em seus primeiros anos, e ainda, sob os olhares 

de outros autores  

Nenhum nacional, que nós conheçamos, ocupado se tem até 
hoje com tal objeto. Dos estrangeiros, Bouterwek, Simonde de 
Sismondi, e Ferdinand Denis alguma coisa disseram. O 
primeiro apenas conhecia Cláudio Manuel da Costa, de quem 
alguns pedaços apresenta, o segundo inteiramente pauta-se 
sobre o primeiro; e a menção que faz de alguns brasileiros fora 
mesmo excluída do plano de sua obra sobre a literatura do 
meio-dia da Europa, se nela não entrasse como um apêndice à 
história da literatura portuguesa. No Resumo da história 
literária de Portugal, e Brasil, por Ferdinand Denis, posto que 

separadas estejam elas, e porventura mais extenso 
desenvolvimento esta última ofereça, contudo, basta uma vista 
de olhos para ver-se que ainda longe está de ser completa, 
servindo apenas para dar uma idéia a estrangeiros. [...] 
Empenhados em dar alguma coisa mais meritória [à literatura 
brasileira], começamos por estudar a nossa história [...] Enfim, 
depois de um longo e enfadonho estudo, vimo-nos quase 
reduzidos sem outro guia, que o nosso próprio juízo, a lermos, 
e analisarmos os autores, que obter podemos [...] (Magalhães, 
1999b, pags. 30-31) 

A afirmação é centrada na ideia de originalidade também defendida por 

Almeida Garrett, como um voo solo, no qual os autores desempenham um estilo 

com total autonomia para suas criações, seguindo uma ideia de independência 

cultural atrelada ao que o povo deseja e aprova livremente.  Césarainda 

complementa a ideia de que a valorização pela pátria reforce o rumo tomado pelo 

período literário de Garrett: 
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O nacionalismo de Garret [...] transcendeu as fronteiras do país 
[Portugal] e impregnou a geração da revista Niterói, com a qual o 
tema de uma literatura nossa, brasileira no assunto e atenta ao 
“instinto de nacionalidade” [...] foi uma obsessão coletiva. (César, 
1978, pags. 84-85)      

 Era filho de Pedro Gonçalves de Magalhães Chaves. A família era marcada 

pela apreciação apurada pela arte, com grandes inclinações para a pintura e para a 

literatura, o que talvez justifique o percurso profissional do autor, passando por 

diversos campos relacionados às atividades culturais.  

Garrett e Magalhães tinham também em comum a visão romântica, voltada 

para as criações, seja na poesia ou nas histórias elaboradas, marcadas por uma 

espécie de interferência dos acontecimentos históricos das nações, o que 

representava uma pulsão significativa no ambiente artístico na sociedade. No teatro, 

por exemplo, as relações de Garrett e Gonçalves de Magalhães se aproximavam 

ainda mais, conforme Duarte (2006 pag.69-71) 

Garrett e os dramaturgos românticos do Brasil ocupam um espaço 
importante [...]. É que, efectivamente, a influência decorrente também 
convívio directo em Paris e não só, e quase sempre expressamente 
assumida pelos autores brasileiros, tem uma relevância talvez mais 
nítida do que na restante literatura. Trata-se, com efeito, de uma 
convergência que tem ainda, na renovação orgânica do teatro 
português, impulsionada por Passos Manoel e concebida e 
executada por Garrett a partir de 1836, um dos factores a ter em 
conta. Há inclusive, como veremos, uma curiosa coincidência de 
datas, pois ambas as peças que iniciam o romantismo em cada um 
dos países, a saber, “Um Auto de Gil Vicente “ de Garrett e “António 
José ou o Poeta e a Inquisição” de Gonçalves de Magalhães, 
estreiam em Lisboa e no Rio, no mesmo ano de 1838. Mas discute-
se a real influência recíproca, como haverá ensejo de analisar com 
detalhe. Mas não fica por aí a convergência destas duas peças ou, 
se quisermos, a origem doutrinária e estética comum. Ambas 
derivam da influência directa do movimento romântico colhido em 
França, onde aliás Garrett e Magalhães se encontram e convivem. 
Ambas vão beber a influência do prefácio do “Cromwell” de Vitor 
Hugo, que é de 1828. 

Encontram-se, nesta análise, os pontos de identificação entre os autores e 

também as origens que as obras escritas, as inspirações advindas de outros autores 

de outros países como o citado Victor Hugo. A análise de Duarte (2006, pag.69-71) 

prossegue com maiores constatações que abordam de modo pertinente o conceito 

da contribuição artística em torno da produção cultural de Almeida Garrett: 
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E mais: tanto um como outro dos dois dramaturgos vão buscar temas 
e figuras tutelares do teatro luso-brasileiro, sendo um português e o 
outro nascido no Brasil. Estas coincidências significam um dos mais 
claros sinais de convergência estética e cultural. Sabato Magaldi 
defende a prioridade da peça brasileira. Garrett teria colhido 
inspiração directa em Magalhães: a peça deste é estreada no Rio em 
13 de Março de 1838, a daquele, em Lisboa, em 15 de Agosto do 
mesmo ano. Ora, não há o menor sinal dessa influência, baseada 
aliás numa antecipação que mal daria para atravessar o Atlântico… 
Nem as peças se assemelham na forma ou no tema, excepto no 
facto de ambos irem buscar à mesma fonte a influência de estilo e de 
mentalidade. Aliás, até se pode aqui lembrar novamente que Garrett, 
no “Bosquejo”, concede à literatura brasileira, pela primeira vez, um 
sentido consistente de autonomia (cf. Magaldi, 1977: 31 e ss). Ora 
bem: reconheça-se, para quem queira proceder à acareação da 
qualidade, que “Um Auto de Gil Vicente” é uma peça muito mais 
estruturada e muito mais moderna, mesmo nas fragilidades das suas 
derrapagens de estilo, do que o “António José”. Se no drama de 
Garrett a história é de pormenor, no de Magalhães é perfeitamente 
inconsistente.  

Em torno do que se aborda sobre as coincidências temos um parâmetro 

relacionado à produtividade artística muito significativa, pois é justamente nessa 

época de buscas por textos com alguma estética marcante, que Almeida Garrett 

figura dentre os grandes nomes, tendo sua carreira e atos revisitados para 

finalidades culturais. É possível observar nas análises que a relação luso-brasileira é 

referenciada entre os autores. Mesmo sob as mudanças, considerando o processo 

natural de situações locais e de tempo, o nome de Almeida Garrett continua a figurar 

como uma espécie de base para as produções que surgiram, conforme Duarte 

(2006, pag.69-71) 

Se naquela os efeitos de dramalhão surgem aqui e ali, sobretudo no 
suicídio espectacular da última cena, nesta os truques ultra-
românticos da carpintaria teatral descaracterizam a contenção 
romântica que Garrett raramente perde. A figura de Frei Gil, na peça 
de Magalhães é pintada a grosso, a morte da Mariana no momento 
da prisão de António José é hoje difícil de aceitar, a linguagem 
ingrata, por exemplo, o monólogo do protagonista, preso, na cena I 
do Acto V, e o final, sem desmerecer da qualidade do verso, como 
que resume a ingratidão dos excessos estilísticos. E o evocado 
“assunto nacional” em torno do Judeu, como mote e fundamento 
histórico e ideológico da peça, surge hoje no mínimo discutível. 
Flávio Aguiar lembra que “naquele começo do Brasil independente, o 
facto de ter nascido no Rio de Janeiro era suficiente para torná-lo 
símbolo da pátria oprimida pelo jugo da metrópole” (Aguiar/Azevedo, 
1998: 7). Ainda assim: trata-se pelo menos de assunto luso-
brasileiro, ideológica e literariamente ao nível da grande obra e 
pensamento do autor. Duarte (2006, pag.69-71)  
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As observações seguem muito oportunas porque fornecem aos leitores uma 

fonte de cultura, no sentido de conhecimento dos autores, que por sua vez, 

desencadeiam a informação de acontecimentos históricos, além do sempre bem 

vindo contexto de apurar os estilos, seguindo a afirmação de Duarte   

De brasileiro ou de português, porém, nada tem a outra peça 
conhecida de Gonçalves de Magalhães, “Olgiato” (1839) passada em 
Milão em 1470. Apresenta um aspecto curioso: a figura motivadora 
do drama, Duque de Sforsa, não entra em cena, é um protagonista 
oculto mas decisivo para a tragédia romântica de Magalhães. No 
“Prólogo” da edição, o autor cita o Prefácio de “Cromwell” de Hugo. 
Esse aspecto ganha importância decisiva. Hugo, Garrett, Magalhães, 
que em tanto coincidem, marcam também, cada um à sua maneira, a 
fortíssima consciência liberal dos ideais e das respectivas condutas. 
E pondo noutro plano a férrea coerência de Vítor Hugo e o seu 
longuíssimo exílio, refira-se também a coerência existencial e 
ideológica de Garrett e de Magalhães, sobretudo em torno dos 
conceitos e das práticas da liberdade. Com a vantagem, para o autor 
brasileiro, de uma vasta e profunda reflexão filosófica, mais vasta e 
mais profunda do que as reflexões teóricas, geniais que sejam, do 
nosso Garrett.Duarte (2006, pag.69-71)  

Do ponto de vista da produtividade das obras, Almeida Garrett deixou sua 

marca inclusive ao considerar a vida dos outros autores. Gonçalves de Magalhães 

morreu na Europa, mais precisamente em Roma, local onde exercia cargos 

diplomáticos junto à Santa Sé, tinha 70 anos, no dia 10 de julho de 1882. O fato de 

ter vivido mais tempo, ainda na fase romântica, permitiu que o autor deixasse ainda 

mais vivas as características que pode-se afirmar como decorrentes do período 

Garrettiano. Antes de morrer, Gonçalves de Magalhães esteve mais de uma vez em 

Portugal, conhecendo de modo mais aprofundado as diversas histórias que serviram 

de inspiração para as obras de Garrett, sem envolvimento político, voltado 

predominantemente ao aspecto artístico, observado nas publicações de Duarte 

(2006, pag.71) 

Ou, como escreveu António Braz Teixeira, “será oportuno notar que, 
diversamente do que acontece no Brasil, em que o iniciador do 
romantismo - Gonçalves de Magalhães - foi, a um tempo, poeta, 
dramaturgo e filósofo, pelo que aquele veio a encontrar no 
espiritualismo o seu suporte e fundamento especulativo, em Portugal 
o movimento romântico foi, nas suas primeiras manifestações, em 
Garrett e Herculano, puramente literário e desacompanhado de 
qualquer base teórica de índole filosófica” (Duarte, 2006, pag.71)  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_S%C3%A9
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E seu período de atividade como autor fora muito bem produtivo em relação 

aos conceitos de patriotismo, nacionalismo e a imersão individual que elevam a 

criação de histórias, envolvendo os leitores. Nesse aspecto, a escrita Garrettiana é 

bastante convergente e até capaz de representar uma influência muito benéfica em 

torno dos autores românticos. 

No ano de 1828, ainda bem jovem, entrou para o curso de medicina, 

diplomando-se em 1832. Neste mesmo ano iniciou suas atividades como escritor, 

lançando "Poesias" e, no ano seguinte, viaja para a Europa, a princípio com o 

objetivo de um aperfeiçoamento na área médica. Nessa época, Almeida Garrett já 

realizava um percurso de maior amadurecimento, com certa bagagem cultural 

fornecida por suas vivências e em especial o envolvimento com o compromisso de 

estabelecer em Portugal uma cultura nacionalista, aliando aos seus anseios de 

estender a arte para todo o povo como forma de conhecimento. Assim, entre 

Gonçalves de Magalhães e Almeida Garrett, a afinidade cultural não se restringe ao 

fato de um status perante aos então nobres, havia um propósito de alcance de 

público, no sentido mais próximo do elo artístico e educacional. 

Foi na  Europa que Gonçalves de Magalhães entrou em contato com as ideias 

românticas, fator essencial para a introdução do movimento no Brasil. A marca 

nostálgica, o teor de sentimentalismo, permeado pelo contato com a natureza 

idealizada, as reminiscências da infância e a representação da saudade em sua 

escrita caracterizaram esse período. 

Em 1838, é nomeado professor de Filosofia do tradicional e famosíssimo 

Colégio Pedro II, tendo lecionado por pouco tempo, uma experiência que viria a lhe 

trazer grande notoriedade muitos anos depois, permanecendo na história da 

literatura brasileira.A essa altura, Almeida Garrett já colocava suas peças teatrais em 

prática, com sérios propósitos de ampliar suas atividades culturais no painel artístico 

de seu país, mesmo enfrentando as questões políticas que o levaram ao exílio mais 

de uma vez.  

Gonçalves de Magalhães seguiu suas atividades constantes, de 1838 a 1841 

exerceu a função de secretário de Caxias no Maranhão e de 1842 a 1846 no Rio 

Grande do Sul. As viagens em diferentes locais lhe permitiam um grande contato 

com a formação literária da época, em um período bem recente da independência 

do Brasil e não tardou muito para que em 1847 entrasse para a carreira diplomática 

brasileira. Foi nomeado Encarregado de Negócios nas Duas Sicílias, no Piemonte, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gio_Pedro_II
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na Rússia e na Espanha; ministro residente na Áustria, nos Estados Unidos, 

Argentina e na Santa Sé. Em “Ensaio sobre a história da literatura do Brasil” (1836, 

pag.139), escreveu 

Mas que povo escravizado pode cantar com harmonia, quando o 
retinido das cadeias, e o ardor das feridas sua existência torturam? 
[...] Não; as ciências, a poesia e as artes, filhas da liberdade, não são 
partilhas do escravo; irmãs da glória fogem do país amaldiçoado 
onde a escravidão rasteja, e só com a liberdade habitar podem. 
MAGALHÃES, Gonçalves. 1836, pag.139 

 

A relevância da obra de Gonçalves de Magalhães e sua proximidade do 

trabalho de Almeida Garrett estão no fato de ter sido considerado o introdutor 

do romantismo no Brasil, apesar da ocorrência de suas obras serem consideradas 

fracas, por parte de algumas publicações críticas, pelas análises literárias daquela 

época. Embora fosse voltado para a poesia religiosa, como fica mais evidente em 

Suspiros poéticos e saudades, também cultivou a poesia indianista de caráter 

nacionalista, como no poema épico A Confederação dos Tamoios (esta obra lhe 

valeu agitada polêmica com José de Alencar, quanto à visão sobre o índio, pois 

tinham opiniões discordantes), ambas em muito fantasiosas e inventivas quanto às 

características e ao enredo. 

Devido a sua permanência na Europa, esteve em contato com o romantismo 

francês, e publicou em 1836 "Suspiros poéticos e saudades", cujo prefácio tornou-se 

uma espécie de manifesto para o romantismo brasileiro, sendo por este motivo visto 

como o iniciador dessa escola literária no país. Em parceria com Araújo Porto-Alegre 

e Torres Homem, lançou a revista "Niterói", no mesmo ano. Introduziu ali seus 

principais temas poéticos: as impressões dos lugares, por quais passou, e também 

das cidades tradicionais, monumentos históricos, sugestões do passado, impressões 

da natureza associada ao sentimento de Deus, reflexões sobre o destino de sua 

Pátria, sobre as paixões humanas e o efêmero da vida. Ele reafirma, dentro de um 

ideal religioso, que a poesia tem finalidade moralizante, capaz de ser instrumento de 

elevação e de dignificação do ser humano, condenando o estilo mitológico. Suas 

opiniões, refletidas nas publicações diversas, encontram uma convergência ao modo 

como Garrett pensava quanto às manifestações culturais. 

Ao retornar ao Brasil, em 1837, é aclamado como chefe da "nova escola" e 

volta-se para a produção teatral, que então era renovada com a produção de Martins 

Pena, em especial na dramaturgia, por meio da criação das peças e na encenação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndio
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direta teatral, além da constante presença do trabalho de João Caetano. Concebeu 

duas tragédias: "Antônio José" ou "O poeta e a Inquisição" (1838) e "Olgiato" (1839). 

Não obstante de suas ideias, várias vezes foi contraditório por conta de sua 

formação neoclássica. O poema épico "Confederação dos Tamoios" foi escrito nos 

moldes de O Uraguai, retornando assim ao arcadismo. Esse fato gerou grande 

polêmica, tendo sido atacado por José de Alencar e defendido por Monte Alverne e 

pelo imperador Dom Pedro II. 

Assim como Almeida Garrett desempenhava outros cargos e atuava na área 

política, há uma peculiaridade na vida de Gonçalves de Magalhães. De acordo com 

Massimi, (1990 pag.67) Magalhães foi um dos precursores do ensino da psicologia 

no Brasil, quando essa ciência ainda se iniciava, o uma característica que trouxe 

novos enfoques para sua escrita, sendo um homem de múltiplas atividades, com 

inclinação para o universo misterioso, transitando entre os estudos parapsicológicos 

e psicopatológicos.  

Essa informação da vida do autor é um exemplo do alcance que um conjunto 

de obras pode executar. Gonçalves de Magalhães se tornou professor do curso 

“Lições de Philosophie” (1837) do Colégio Imperial Pedro II, com dois livros 

publicados sobre o tema (Os fatos do espírito humano, de 1865, e A alma e o 

cérebro, estudos de Psychologia e Physiologia, de 1876), típicos exemplares da 

influência francesa de filosofia espiritualista, segundo a autora. Uma área 

totalmentedistinta d literatura de ficção, mas capaz de estender o conhecimento 

justamente para outras pessoas que talvez não conhecesse tal extensão no âmbito 

cultural. 

Outro autor do período garrettiano que teve influência no Brasil e ao mesmo 

tempo conheceu as obras do autor, em convergência com os ideais de pensamentos 

relacionados à sociedade; Francisco Adolfo de Varnhagen, um homem de carreira 

militar que no Brasil é visto por muitos historiadores como um dos fundadores da 

historiografia brasileira. Sob esta ótica a historiografia é de grande significância na 

trajetória de Almeida Garrett. De acordo com Almeida (2006, pag.31): 

Francisco Adolfo de Varnhagen é considerado um dos fundadores da 
historiografia brasileira enquanto conhecimento documentalmente 
conduzido, recebendo inclusive a alcunha de “Heródoto brasileiro”. 
Filho de um alemão residente no Brasil com uma portuguesa, 
Varnhagen nasceu em São Paulo em 1816. Mudou-se para Portugal 
aos seis anos de idade e de lá, das distâncias de além-mar, elaborou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Caetano
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Uraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arcadismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Alencar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_do_Monte_Alverne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parapsicol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Loucura_sob_novo_prisma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritualismo
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um dos mais completos elogios da História Brasileira à colonização 
portuguesa. Por volta de 1850 é publicada sua História Geral do 
Brasil, com a pretensão de ser um olhar abrangente sobre o passado 

brasileiro desde 1500, com posições explícitas e devidamente 
documentadas. 

Nascido em São João de Ipanema, atual Iperó, em 17.02.1816 e falecido em 

Viena a 26.07.1878, filho de Dona Maria Flávia de Sá Magalhães, natural de 

Portugal e de Friedrich Ludwig Wilhelm Varnhagen, um engenheiro militar alemão 

contratado pela Coroa para construir os altos fornos da Real Fábrica de Ferro de 

Ipanema, na região de Sorocaba, na então Capitania de São Paulo, estudou no Real 

Colégio Militar da Luz, em Lisboa, e iniciou a carreira militar à época das Guerras 

Liberais, como voluntário nas tropas de D. Pedro IV de Portugal que lutavam contra 

D. Miguel I de Portugal. 

Sua vida esteve relacionada a Almeida Garrett por diversos aspectos: a 

literatura, pela apreciação pelas artes, pelas afinidades voltadas ao contexto social, 

e pela valorização da pátria. Aproximando os autores, os temas que foram marcados 

por diversas passagens históricas. Inclusive, os autores conheciam-se, por 

frequentarem na Europa um círculo intelectual bastante ativo, no qual também havia 

a presença de Alexandre Herculano. Ainda segundo Almeida (2006, pag.31), a 

atuação política de Varnhagen se assemelha em determinados pensamentos como 

Varnhagen defende que a independência política da nova nação 
brasileira não pode significar o abandono do legado colonial e sim o 
aprofundamento dos vínculos do Brasil (atrasado e bárbaro) com 
Portugal(racional e progressista). Nosso futuro deve ser nosso 
passado aprimorado, aperfeiçoado: um Brasil português erigido pelas 
aristocracias brancas e fomentado pela Coroa, que agora já não é 
mais externa e sim interna. Aliás, é só por esse motivo que 
Varnhagen defende e aceita como salutar o  processo de 
independência: porque ele fôra efetivado por um príncipe lusitano, 
pela Casa de Bragança. A emancipação não veio contra a realeza, 
mas sim pelas mãos dela própria. Agora o Brasil era português, 
imperial e além de tudo independente! Caso as coisas não se 
dessem dessa forma certamente reinaria em nossas terras o caos, a 
fragmentação do território e o obscurantismo. 

Em sua carreira, escreveu Notícia do Brasil, um de seus primeiros trabalhos 

de história, entre 1835 e 1838. Suas pesquisas, na matéria, levam-no a localizar o 

túmulo de Pedro Álvares Cabral na Igreja da Graça, em Santarém. Foi admitido 
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como sócio-correspondente na Academia de Ciências de Lisboa. Formou-se como 

engenheiro militar em 1839, na Real Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho. 

Após um período no exterior, retornou ao Brasil em 1840, entrando para o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1841, exercendo o cargo de primeiro-

secretário. Em 1844 obteve a nacionalidade brasileira, podendo ser admitido na 

carreira diplomática. Serviu na legação de Lisboa e na de Madrid, obtendo 

reconhecimento como historiador com a publicação da História Geral do Brasil em 

dois volumes (1854-1857). Foi destacado para o Paraguai (1858), tendo servido 

ainda na Venezuela, em Nova Granada (atual Colômbia), no Equador, no Chile, no 

Peru e nos Países Baixos. Essa característica de viajante também é presente em 

Almeida Garrett, refletindo diretamente nos trabalhos publicados. 

Dentre suas características destaca-se seu apreço pela terra natal. Nos altos 

do Morro Ipanema, em Sorocaba, há um monumento a Varnhagen, que foi visitado 

pela Família Real em 11 de novembro de 1884. Nesse monumento há a inscrição: 

A memoria de Varnhagen Visconde de Porto Seguro nascido na terra 
fecunda descoberta por Colombo. Iniciado por seu pai nas couzas 
grandes e uteis, estremeceo sua patria escreveo-lhe a historia. Sua 
alma immortal reune aqui todas as suas recordações. (Inscrição no 
monumento do Morro Ipanema). 

É possível que Almeida Garrett tenha servido como um verdadeiro modelo de 

inspiração para autores como Varnhagen a respeito de uma valorização da pátria e 

da preservação do patrimônio histórico, com ênfase na diretriz cultural de obras que 

elevam a memória nacional e a perpetuação de uma cultura transformadora, 

guardando as proporções dos fatos históricos entre Brasil e Portugal. É considerável 

que Garrett tenha mesmo sido o autor mais influente diante daqueles que também 

contribuíram no período romântico. Pereira; Carneiro (1999, p. 16) abordam no 

Palácio da Penas obre a proximidade dos autores 

Almeida Garrett, por exemplo, tinha relações de amizade com o 
jovem Varnhagen e os dois eram vizinhos, na zona do Chiado. E 
ambos tinham camarotes contíguos no Teatro de São Carlos, alto 
lugar da intelectualidade romântica que, como vimos, D. Fernando 
frequentava com regularidade. Por sua vez, o arquiteto da Pena – o 
barão de Eschwege, que é lícito supor haja servido no exército liberal 
ao lado de Varnhagen, como superior do jovem luso-brasileiro – 
patrocinou a entrada deste na Academia das Ciências. A convivência 
com D. Fernando II foi também, ao que parece, franca e aberta; e 
Varnhagen terá certamente utilizado a biblioteca do rei. 
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Como pesquisador constante, Varnhagen aproveitou com êxito o seu contato 

com o exterior para coletar documentos sobre o Brasil em bibliotecas e arquivos. 

Recebeu em 1872 o título de Barão de Porto Seguro, sendo elevado a visconde dois 

anos mais tarde. 

Diante de muitas publicações no período romântico, desde romances, 

poesias, peças teatrais e outros gêneros, Almeida Garrett deixou também a marca 

de tais características entre os autores brasileiros, de um discurso em suas obras, 

que contribuiu para as mudanças, considerando a distância, as paisagens e até 

mesmo o ambiente que muitas vezes era muito distinto da realidade vigente, 

inspirou outros autores a expandir as características românticas, que impulsionaram 

transformações desde a edificação de pólos culturais até mesmo a reflexão social 

que atravessou séculos. 

Garrett e Gonçalves de Magalhães também estiveram com outros autores em 

comum, outro de renome destacado nesta fase foi Manuel Araújo Porto Alegre, 

nascido em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, em 29 de novembrode1806 e falecido em 

Lisboa no dia 30 de dezembro de 1879, é conhecido também pelo pseudônimo de 

Tibúrcio do Amarante, famoso por ter sido o brasileiro que pintou o retrato de 

Almeida Garrett.   

Também foi um escritor do período romântico, político e jornalista, tendo sido 

o fundador de várias revistas, dentre elas a Nitheroy, revista brasiliense, divulgadora 

do gênero literário romântico e Lanterna Mágica, uma publicação de humor político. 

Em seu período ativo, destacou-se pelas suas várias habilidades artísticas e sua 

participação efetiva no meio cultural, como pintor, caricaturista, arquiteto,crítico e 

historiador de arte,professor e diplomata brasileiro, tendo percorrido pela Europa em 

contato com Almeida Garrett, em convergência com os ideias voltados à cultura. 

Era filho de Francisco José de Araújo e de D. Francisca Antônia Viana, que o 

incentivaram a ter contato com as artes desde a infância. Seu nome de batismo era 

Manuel José de Araújo, modificado posteriormente para Pitangueira por espírito 

nativista, na época da Independência e, mais tarde, chegando à forma definitiva: 

Manuel de Araújo Porto-Alegre, eis um dos aspectos notáveis em relação aos efeitos 

de sua participação no ambiente intelectual da época. Foi uma figura importante no 

cenário artístico e cultural não apenas por suas habilidades com o pincel. Dotado de 

consideráveis habilidades, também exerceu, com maestria, o uso das palavras, 

como literato, escreveu os poemas Brasilianas e Colombo, além de diversas peças 
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para teatro. Sua relação cultural com Almeida Garrett também é comentada por 

Duarte (2006, pag.72) 

Foi em Paris que Garrett começa a conviver com Manuel de Araújo 
Porto Alegre (1806-1879), autor dramático, cenógrafo, artista plástico 
e também como tal um dos renovadores do teatro no Brasil. Garrett 
estava exilado, Porto Alegre estudava com Gros, por influência do 
nosso conhecido Debret. Porto Alegre pintou em 1833 um belo 
retrato de Garrett “com o seu rico uniforme de Voluntário Académico 
com baeta azul, tendo o Porto por paisagem de fundo” segundo nos 
lembra Maria Aparecida Ribeiro, a qual recorda também os elogios 
que Porto Alegre faria de Garrett - “o primeiro poeta português que 
me fez amar a poesia […] o missionário que veio mostrar o respeito e 
o amor á antiguidade por meio da harmonia das musas”. Mais do que 
pelas comédias que escreveu, e de que se destaca um moralizador 
“Prólogo Dramático” (1837) ou “Angélica e Firmino” (1845) ou ainda 
“A Estátua Amazónica” (1851), Porto Alegre marcou a renovação 
romântica do teatro brasileiro pela modernização cénica e 
cenográfica, mas sobretudo pela doutrina e análise do fenómeno 
teatral. Em “O Nosso Teatro Dramático”, estudo publicado em 1851 
na revista “Niterói”, é notável uma visão economicista do fenómeno 
teatral, na perspectiva da exigência de um público, isto é, um 
mercado que consubstancie o carácter essencialmente espectacular 
da literatura dramática: “sem público não há arte alguma que vigore; 
sem público, não há artistas que progridam […]. O público é o grande 
educador de todas as artes e seu juiz de facto”. 

Ainda jovem, trabalhou como ourives, função que em pouco tempo ganhou 

atenção daqueles que lhe cercavam, em decorrência de seu refinado gosto artístico 

e maneira de conduzir seus afazeres.  

Manuel de Araújo Porto-Alegre era um artista de formação muito apurada e 

adquiriu experiência ao lado de grandes nomes, estudou pintura inicialmente com o 

francês François Thére com os cenógrafos Manuel José Gentil e João de Deus. 

Transferiu-se para o Rio de Janeiro em janeiro de 1827, para matricular-se na Escola 

Militar do Rio de Janeiro. Estando, porém, a escola fechada, em férias, e como tinha 

noções de pintura e desenho (tendo sido, inclusive, pintor de cenários de teatro), 

matricula-se na Academia Imperial de Belas Artes, na qual foi aluno de Jean 

Baptiste Debret, tornando-se um dos artistas que recebeu a oportunidade de pintar o 

retrato de Dom Pedro I no Palácio São Cristóvão.  

Em 25 de julho de 1831, graças a uma subscrição de Evaristo da Veiga, seu 

mecenas, viaja financiado para Paris, em companhia de seu mestre e amigo Debret, 

que deixava definitivamente o Brasil. Na Europa, estuda na Escola de Belas Artes de 

Paris viaja pela Itália, onde estuda com o arqueólogo Antonio Nibby, possibilitando 
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uma visão de mundo cada vez mais próxima da ideologia transformadora de autores 

como Almeida Garrett, tendo como sede os encontros culturais diante das revoltas e 

embates políticos existentes. 

Em seguida viajou para a Inglaterra, Países Baixos e Bélgica com o poeta 

Gonçalves de Magalhães, um de seus melhores amigos, ambos conheceram 

Almeida Garrett, partilhando de encontros intelectuais que resultaram. Regressa ao 

Rio de Janeiro em maio de 1837 e passa a desenvolver atividades variadas como 

professor de desenho, poeta e, inclusive, crítico e historiador de arte, área na qual 

também é considerado como fundador da disciplina no Brasil.  

Em 1840, foi nomeado pintor da Câmara Imperial e foi responsável pelos 

trabalhos de decoração para a coroação do imperador D. Pedro II e seu casamento 

com D.Teresa Cristina.Como arquiteto executou diversos projetos no Rio de Janeiro, 

dos quais se destacam as obras no Paço Imperial, o plano arquitetônico da antiga 

sede do Banco do Brasil, da Escola de Medicina e do prédio da Alfândega.  

Manuel de Araújo Porto-Alegre foi vereador no Rio de Janeiro, membro do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e nomeado diretor da Imperial Academia 

de Belas Artes em 1854, cargo que ocupou até 1857. Como diretor da Academia 

promoveu a ampliação da área construída, anexando o Conservatório de Música e a 

Pinacoteca, além de estabelecer uma série de reformas no seu currículo e seus 

métodos de ensino.  

Em 1857 iniciou sua carreira diplomática, primeiramente na Prússia, em 

Berlim, depois em Dresden(1860) e Lisboa, aonde chegou em 1866 e permaneceu 

até sua morte. Em Lisboa recebeu o imperador do Brasil D. Pedro II, quando este 

saiu em viagem de férias pelo mundo. 

Em 1865, exercendo função diplomática em Dresden, Alemanha, Porto-Alegre 

escreveu uma carta a seu amigo Joaquim Manuel de Macedo, que era professor dos 

filhos da princesa Isabel de Bragança, na qual ele se declara espírita e fala de 

suas psicografias recebidas de um plano espiritual, revelando que a princesa 

Isabel,católica, lhe perguntou "quem é meu espírito protetor?". Tais informações 

estão registradas na seguinte disposição: a carta se encontra arquivada no Arquivo 

Nacional, no Rio de Janeiro, e contêm 12 páginas manuscritas, correspondência 

esta que foi publicada na íntegra, com análise circunstanciada, no livro "Barão de 

Santo Ângelo, O Espírita da Corte" (Editora Lorenz), de autoria do jornalista Paulo 

Roberto Viola. 
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A habilidade com as palavras e sua experiência com a passagem pelo 

Instituto Histórico de Paris lhe rendeu o convite para ingressar no Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro - IHGB, onde foi orador por 14 anos. Durante sua vida no 

Brasil gozou da simpatia e do respeito dos Imperadores e da Família Real e foi 

agraciado com diversas comendas no Brasil e na Europa. 

Foi co-fundador e membro de importantes instituições e organizações sociais, 

artísticas e culturais, tanto no Brasil quanto no exterior, dentre elas: 

Ginásio Brasileiro – Brasil, Academia Imperial de Música e Ópera Nacional – Brasil, 

Instituto Histórico da Bahia – Brasil, Sociedade de Belas Letras e Belas Artes de 

Paris – França, Conservatório de Lisboa – Portugal, Instituto Histórico de 

Washington - Estados Unidos. Ainda sobre a relação cultural com as obras e a 

identificação com a carreira de Almeida Garrett, Duarte (2006 pag.72-73)  

Em 1843, Porto Alegre empreende a criação do Conservatório do Rio 
de Janeiro, mediante “Aviso Imperial” datado de 24 de Abril daquele 
ano. São-lhe atribuídas vastas funções que transcendem o ensino, 
entre elas a censura (“Aviso” de 10 de Novembro de 1845 e Decreto 
n:425, de 19 de Julho de 1845). Vemos aqui, uma vez mais, o reflexo 
da reforma de Garrett, consagrada na Portaria de 15 de Novembro 
de 1836, e que previu a estrutura orgânica do sistema teatral: 
Inspecção dos Teatros, Sociedade para a Fundação do Teatro 
Nacional, Conservatório Geral de © Universidade Aberta MARÇO 
2006 73 Arte Dramática, Companhia de Actores Nacionais, prémios 
para actores e dramaturgos, direitos de autor e subsídios (cf. Ribeiro, 
1999: 24-25; sobre a reforma do Conservatório, cf. Cruz, 1995). 

Em 1874, Porto-Alegre foi agraciado pelo imperador do Brasil D. Pedro II com 

o título nobiliárquico de Barão de Santo Ângelo, com brasão de armas. O brasão 

utiliza as mesmas armas do ramo nobre português da família Araújo, da qual Porto-

Alegre descendia. Todos os descendentes do barão de Santo Ângelo não utilizam 

mais o sobrenome Araújo, vindo a adotar Porto-Alegre como sobrenome. De certa 

forma, a proximidade com a família real também caracteriza outra semelhança com 

a vida de Almeida Garrett, não de maneira gratuita, pois tal proximidade permitiu 

maiores feitos no contexto da produtividade cultural. 

A revista Brasil-Europa25, (2009, pag.32) especializada na organização de 

estudos de processos culturais em Relações Internacionais, junto da Academia 

                                                             
25 A revista apresenta um texto contendo uma súmula de ciclo de estudos dedicados às relações 
França-Brasil/Brasil-França, realizados em diferentes cidades francesas em 2009. Foram aqui 
lembradas as preocupações pelos estudos culturais franco-brasileiros na linha de tradição que 
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Brasil-Europa e o Instituto de Estudos da Cultura Musical do Mundo da Língua 

Portuguesa, realizaram um notabilíssimo registro cultural acerca do autor: 

Esse contexto chama a atenção para a função do pensamento 
religioso nas concepções de Manuel de Araújo Porto-Alegre, 
correspondendo àquela desempenhada em Domingos José 
Gonçalves de Magalhães. Essa fundamentação espiritual não se 
manifesta necessariamente em obras de explícita temática religiosa, 
mas na visão da natureza, do mundo perceptível, visto na sua 
temporalidade e entendido como sinal de uma realidade superior, 
atemporal ou eterna. A paisagem surge assim como lembrança da 
transformabilidade do mundo visível, passageiro como as obras do 
homem que se transformam em ruína.  

Manuel Araújo Porto Alegre morreu em Lisboa e seus restos mortais foram 

trazidos ao Brasil em 1922, no ano da célebre Semana de Arte Moderna, na 

província de Rio Pardo, às margens dos rios Jacuí e Pardo, situada no Pampa 

Gaúcho, a 145 km de Porto Alegre, no mesmo local em que nasceu. Assim como 

Almeida Garrett, deixou o legado de suas contribuições artísticas decorrentes de um 

grande processo transformador no Romantismo, obtendo, em vida, elogios de 

Garrett26. O autor é patrono da cadeira de número 32 da Academia Brasileira de 

Letras, e ainda, Araújo Porto-Alegre ganhou nome de rua na cidade do Rio de 

Janeiro, justamente a rua onde fica a sede da histórica Associação Brasileira de 

Imprensa, no centro da cidade do Rio de Janeiro e no bairro do Engenho de Dentro, 

subúrbio da cidade sob o CEP: 20.720-000 encontra-se a Rua Barão de Santo 

Ângelo, seu título nobiliárquico. O reconhecimento efetivou um registro de sua 

extensão cultural até os dias atuais. 

                                                                                                                                                                                              
remonta à época da fundação da sociedade dedicada à renovação dos estudos culturais (Nova 
Difusão 1968), a atual Organização de Estudos de Processos Culturais em Relações Internacionais - 
Academia Brasil-Europa. Na Europa, a partir de 1974, esses trabalhos e iniciativas receberam a 
colaboração de muitos estudiosos franceses no decorrer das décadas, e, entre os brasileiros 
residentes na França, deve-se salientar Luíz Heitor Correa de Azevedo pelo seu empenho no 
desenvolvimento institucional e pela sua participação em muitas iniciativas. Ao encontro de 
Royaumont em 1984 sob sua égide remontam impulsos que marcaram a orientação antropológico-
cultural do ISMPS e da ABE. Os trabalhos seguiram impulsos do Colóquio Filosofia Francesa 
Contemporânea e Estudos Culturais pela morte de J. Derrida (2005), do Congresso Internacional 
"Música e Visões" pelos 500 anos do Brasil e triênio subsequente (1999-2004) e eventos 
precedentes, devendo lembrar-se da Primeira Semana de Música França-Alemanha realizada por 
iniciativa brasileira em 1983 em Leichlingen/Colonia. 
26  Almeida Garrett havia estado em Paris já em 1825-1826. Fora ali que criara obras de particular 
significado para o movimento romântico na literatura portuguesa, tais como Camões (1825) e Dona 
Branca (1826). Após ter retornado a Portugal, voltou a procurar o Exterior, desta vez a Inglaterra, em 
1828. Ramos, Péricles Eugênio da Silvas, Do Barroco ao Modernismo: Estudos de poesia brasileira, 
pag.68). 
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Por meio do IMS (Instituto Moreira Salles), é possível conferir e inclusive 

visitar o acervo de Araújo para observar a proximidade do autor com Almeida Garrett 

e outros escritores românticos. No próprio site27, há uma nota peculiar, escrita pela 

editora Natalia Pazini, acerca de sua pluralidade cultural em que Almeida Garrett 

está registrado como uma das pessoas ilustres que manteve correspondência: 

A obra visual de Araújo Porto-Alegre é bastante diversificada: ao 
mesmo tempo em que pintou retratos e cenas históricas, registrou 
com argúcia aflora brasileira e fez caricaturas impiedosas de seus 
desafetos. O acervo de Iconografia do IMS conta com um álbum 
onde estão reunidos cartas, poemas, desenhos de viagem e 
paisagens, tipos humanos e estudos de cenas mitológicas feitos pelo 
artista. Mais do que um skechtbook, acredita-se que tal conjunto, 
totalizado em 59 itens, tenha sido agrupado em diferentes momentos 
da vida de Araújo Porto-Alegre: nele está registrada sua 
correspondência com pessoas ilustres da época, como o poeta 
português Almeida-Garrett, e contém ilustrações que mostram 
diversos pontos de interesse e experiências do artista, desde sua 
primeira viagem à Europa em companhia de Debret (entre 1831-
1837) até suas investigações sobre a floresta brasileira entre as 
décadas 1850-1860. 

Ainda quanto ao contato com Almeida Garrett, sob o panorama cultural 

instalado a partir das edificações e seus efeitos, tão fortemente marcados pelas 

constantes situações de cunho político e consequentemente atingindo a população 

em todos os setores, a revista Brasil – Europa ((2009, pag.32), também indica os 

seguintes aspectos que retratam a característica romântica entre os autores, por 

meio da análise da linguagem e considerando a época de transição no século XIX 

repleta, de mudanças significativas na sociedade 

Manuel de Araújo Porto Alegre traçou o itinerário pelo qual se sentiu 
atraído pela poesia como forma de expressar a sua concepção e 
visão do mundo. Com relação à língua portuguesa, salientou o 
significado especial de Almeida Garret (1799-1854) para o despontar 
de seu interesse pela linguagem poética. Teria aprendido, como 
pensador lusitano, a amar a poesia por ter-lhe esta revelado a 
Natureza através do coração, ou seja, pelo fato de ter com ela 
aprendido a ler a Natureza ,na sua transformabilidade, não através 
da razão, mas por assim dizer em empatia simpatética. 

A relação poética se expande sob total convergência no sentido da 

manifestação artística que Garrett seguiu em reciprocidade quanto aos pontos mais 

                                                             
27 A saber: https://ims.com.br/2017/06/01/sobre-manuel-de-araujo-porto-alegre/ 
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marcantes do romantismo em seu todo. Uma propulsão de cenas criativas tomava 

conta da área literária, que por sua vez, ganhava ainda mais força pela sua 

mobilidade no que se refere às possíveis adaptações, mesmo uma obra que não era 

originariamente teatral, poderia e pode, até os dias atuais, ser adaptada para um 

ambiente cênico. Conforme Andrade (2016 p 24) 

A imagem do poeta lusitano renascentista, Luís de Camões (?-1524), 
foi reapropriada no período do Romantismo para simbolizar a nação 
independente, tanto quanto foi destacado seu sacrifício pelas letras e 
seu destino trágico. Conterrâneo do poeta renascentista, o escritor 
português AlmeidaGarrett(1799-1854) viveu em um momento 
conturbado da história portuguesa — a ocupação militar de 1807, o 
estabelecimento do reino Rio de Janeiro e a revolução liberal do 
Porto.Garrett escreveu no exílio na Inglaterra e depois na França, um 
poema consagrado a Camões, que inovou o panorama literário em 
1825, em que enfatizava o sacrifício do poeta moderno por amor à 
arte e à literatura bem como a ingratidão dos contemporâneos, 
produzindo  um “mito camoniano”. 

Manuel Araújo Porto Alegre faz um elogio muito característico a respeito de 

Almeida Garrett, tendo este sido publicado Revista de Língua Portuguesa, Porto 

Alegre XIII/Estante Clássica, Rio de Janeiro, agosto de 1924, pág. 76, in: Péricles 

Eugênio da Silva Ramos, Do Barroco ao Modernismo: Estudos de poesia brasileira, 

68, elevando as vias inspiradoras que formaram os eventos responsáveis pela vasta 

criação que se perpetuou na história das literaturas portuguesa e brasileira: 

Foi Garrett o primeiro poeta português que me fez amar a poesia, 
porque me mostrou a natureza pela face misteriosa do coração em 
todas as suas menores modificações: Lorde Byron foi o ostensor que 
o colocou nessa senda.(Elogio de Garrett, Revista de Língua 
Portuguesa, Porto Alegre XIII/Estante Clássica, Rio de Janeiro, 
agosto de 1924, pág. 76, in: Péricles Eugênio da Silva Ramos, Do 
Barroco ao Modernismo: Estudos de poesia brasileira, 68). 

A esta altura, a contribuição cultural Garrettiana já se mostrava bastante 

atuante no contexto da literatura e também nas demais áreas artísticas, 

considerando o fato de o autor imprimir fortemente a sua atuação na sociedade da 

época, não apenas em sua pátria, mas em diversas outras. No Brasil em especial, 

dada a proporção da relação direta existente, e mesmo talvez pelos conflitos que se 

formaram ao longo do tempo, impulsionaram uma valorização cultural capaz de 

sobreviver e simultaneamente renascer em variados campos de estudo e também 

nas práticas artísticas, como o teatro, a poesia e literatura. A revista Brasil-Europa 
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traz as seguintes menções sobre Garrett no verbete de Araújo (1924, pag.76): 

“Garrett, personalidade de intelectual envolvido com  correntes não-absolutistas da 

política em Portugal”, o que indica o posicionamento convergente aos diversos 

artistas daquela época, confluindo em ideias transformadoras durante o romantismo 

que permaneceram em constante mudança por meio de atividades culturais, ao 

expressarem suas obras.    

Tais menções não se fazem tão reveladoras nos dias atuais, no sentido de 

configurar uma surpresa ou algo impactante, no entanto, informam e confirmam uma 

participação indissolúvel de Almeida Garrett como um homem das artes, da cultura e 

pela cultura, com o desejo de expansão do seu conhecimento para o público em 

geral. Andrade (2016, pag.24) salienta que:  

Domingos José Gonçalves de Magalhães (1811-1882) e Manuel de 
Araújo Porto Alegre (1806-1879),ao procurar compor um repertório 
de obras para inaugurar uma literatura nacional,fizeram referência ao 
mito de Camões por meio de seus discursos, poemas e peças 
teatrais. 

 Há ainda outra observação da Revista Brasil- Europa (2009, pag.33) quanto 

ao processo de inspiração e criação de Araújo, influenciado pela onda romântica 

idealizada pelos autores da época, ao que consta, salientando as qualidades obtidas 

a partir de uma ambientação extremamente culta: 

Manuel de Araújo Porto-Alegre fez remontar a Byron a revelação da 
poesia, ganha através de Garrett. Dirige a atenção, assim, à sua 
inserção em  movimento romântico que atingira o seu auge de 
popularidade ao redor de 1820. Situa-se numa corrente da época da 
Restauração francesa e que marcava, sob a Monarquia de Julho, 
uma esfera de oposição ao direcionamento materialista pragmático 
de uma sociedade de novos ricos.  Manuel de Araújo Porto-Alegre, 
embora vivendo sob o período de Louis-Philippe, foi um homem do 
universo mental do regime anterior, pela formação obtida no Brasil e 
pelo círculo com que se identificou. 

Almeida Garrett em suas obras e edificações trouxe aquilo que pode se 

denominar como uma espécie de efeito benéfico em torno da prospecção cultural. O 

que inicialmente recebera como missão da Rainha Dona Maria II para que o 

nacionalismo português fosse elevado, resultou no alcance ainda mais significativo 

da qualidade do conjunto de suas criações artísticas no painel da cultura geral 

retratada pelos acontecimentos transformadores da sociedade, considerando as 
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sucessivas revoltas e divergências em torno das decisões políticas que afetavam o 

povo, e os acontecimentos não seriam diferentes com a cultura, uma vez que os 

artistas exprimiam grande parte daquilo que viviam ou sonhavam para ocorrer de 

outra forma. Duarte (2006, pag.73) 

Importa ainda referir que os corifeus do romantismo brasileiro, que se 
encontrariam em Paris com Garrett, vinham, pelo menos parte deles, 
de uma “Sociedade Filomática” organizada em 1833 na Faculdade 
de Direito de São Paulo. Já se referiu a influência de Garrett junto de 
Gonçalves de Magalhães e Porto Alegre. 

Almeida Garrett, conforme Machado e Paula, (2011, pag.34), reforçam a ideia 

de utilizar a literatura para fins educacionais, o que também influenciou seus 

admiradores e pessoas com as quais manteve contato advindas de  várias partes do 

mundo: 

Almeida Garret aderiu à ideia humanitária de escrita, por isso 
escreveu diferenciados gêneros literários – lírica, prosa, teatro - 
porém se destacou com a luta pela reconstrução e erguimento do 
teatro português. Ele direcionou sua obra teatral de acordo com uma 
ideia latente desde a Grécia Antiga, que é a do pendor pedagógico, 
ótica que disseminava a ideia de que a literatura poderia ser um meio 
de educar uma população. Os desejos do autor, a principio, são 
explicitamente vistos como a vontade de continuar o neoclássico, 
pois na escrita desta escola havia imposição e o passar lições 
universais, regras que devam ser seguidas por todos.  

E não só informam como também demonstram historicamente que o trabalho 

de Garrett e seu objetivo era um fato diante de uma situação inegável no país 

Depois de anos de guerra em Portugal, a população deste país era 
constituída em sua maioria por analfabetos e por um povo sem 
cultura. Sendo assim, Garrett observou que o processo educativo do 
povo português através da escola seria temporariamente demorado, 
para tornar esse processo mais rápido ele recorreu ao teatro - para 
repassar modelos de como se comportar, dar consciência ao povo de 
seus direitos e deveres como cidadãos. O texto literário foi 
transformado em arma de modificação cultural, como um excelente 
recurso de construção dos valores sociais. (MACHADO e PAULA, 
(2011, pag.34) 

 

 Uma das características de Almeida Garrett como escritor e dramaturgo é a 

sua forte intertextualidade, talvez um dos fatores responsáveis pela sua influência 

em relação aos demais autores, aos artistas que conheceu e partilhou de sonhos 
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voltados para a cultura, trocou informações e muito conhecimento que fora 

aproveitado em seu período de produção literária. Czekster (2013, pag.17) afirma 

que Viagens na minha terra, por exemplo, pode ser lido como um “interessante 

estudo sociológico da formação do povo português” e expressa aspectos como: 

Almeida Garrett é um dos expoentes do Romantismo português e, 
por este motivo, sua narrativa é repleta de arroubos, de exageros e 
de hipérboles. Ele se entrega de forma apaixonada para a viagem, 
descrevendo tudo aquilo que enxerga e enchendo de comentários e 
impressões, que oscilam entre a nostalgia do passado de glórias de 
Portugal e desejos de um futuro brilhante (ainda que com certa dose 
de melancolia, pois considera que a própria evolução do povo 
português e a deterioração progressiva do espírito que norteou os 
seus grandes heróis acaba vitimando tal desejo) 

 A observação, tocante ao passado e ao impulso motivador de trazer 

modificações, era uma espécie de ponte subjetiva que Garrett construiu em suas 

obras. Tal análise permite que o conhecimento das ações dos antepassados 

apresente um fator preponderante nos caminhos da produção cultural. Conforme 

apontamento de Czekster (2013, pag17)  

No seu ufanismo crítico, Almeida Garrett não poupa ninguém: 
governantes, instituições, trabalhadores, artistas, apaixonados, a si 
próprio. Seus elogios e críticas são viscerais e intensos; em uma 
página, o autor pode elogiar uma decisão controversa do governo e, 
na seguinte, afirmar que a entrada em guerras somente por questões 
de vaidade destruiu a nata da juventude portuguesa. Enquanto louva 
o povo português, o escritor se ressente do avanço da mecanização 
do mundo, do desaparecimento dos sentimentos nobres e 
cavalheirescos, da mudança progressiva da paisagem em relação à 
sua infância. Ele percebe que o Portugal mítico fica cada vez mais no 
passado e receia que os portugueses acabem se distanciando 
demais dos ideais que constituíram o seu passado. Por ser um país 
relativamente novo com seus 513 anos de história, o Brasil ainda não 
passou por esta crise de identidade, e a obra de Almeida Garrett 
alerta que, um dia, será necessário relembrar a formação do país 
para traçar seu papel no futuro. 

 E quanto à intertextualidade, há um processo de criação bastante notável nas 

referências, a qual revela um autor deveras culto e desejoso de levar o 

conhecimento ao leitor, denotando que não se trata exclusivamente de um produto 

final para a apreciação da leitura somente pelos mais esclarecidos culturalmente, ou 

seja, os mais abastados. As pessoas mais ricas financeiramente eram aquelas que 

tinham acesso, na época, à leitura e à ampliação de estudos, e o propósito de 
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Almeida Garrett era um trabalho mais desenvolvido ao povo, oferecendo a própria 

história de notoriedade pública aos que buscavam uma opinião mais apurada, como 

escreve Czekster (2013, pag.18): 

Almeida Garrett usa ao máximo a intertextualidade para explanar os 
seus pontos de vista. Assim como possui opiniões muito próprias 
sobre política, economia, ecologia (faz um capítulo insultando o 
governo pelo desmatamento de uma região de Portugal em benefício 
do progresso, algo que considera errado), relacionamentos humanos, 
o caráter e beleza das mulheres e outros, ele também comenta as 
obras de escritores que fazem parte da tradição literária universal. 
Não é raro que a reflexão sobre uma situação acabe encontrando 
paralelos em Camões, ou que o drama vivenciado por uma 
camponesa tenha sido explicado por Dante, ou que os acertos 
políticos para uma situação caberiam melhor em uma obra de 
Goethe. O autor faz novas leituras das obras do seu cânone pessoal 
e amplia a sua compreensão, transformando o livro em um mosaico 
de vozes de outros autores e de referências tão ocultas que o 
aproximam do hermetismo. As notas lançam muitos esclarecimentos 
para o leitor, mas, ainda assim, é forte a sensação de que a 
mensagem completa perdeu-se, em especial quando Almeida Garrett 
fala de acontecimentos mínimos da época. No entanto, muitas das 
suas reflexões são pertinentes e engraçadas: ao dividir o mundo que 
lhe cerca em Dom Quixotes e Sanchos Panças, detendo-se no 
capítulo em que Sancho Pança é escolhido como governador em 
Barataria, ele faz rir e pensar na correção da sua análise até os dias 
atuais. 

As relações estabelecidas entre os autores foi um processo fundamental para 

a continuidade de muitas atividades culturais. Almeida Garrett não foi o primeiro 

autor a manter os movimentos artísticos em práticas transformadoras, e espera-se 

que muitos outros também apareçam e o façam. A sequência de um estudo 

constante, de experimentações escritas, teatrais e midiáticas são aspectos de 

imensa importância para algo que jamais entra em desuso: o conhecimento. Assim, 

o encontro e a expansão cultural de autores a partir da figura de Almeida Garrett 

são, além de registros memorialísticos, conteúdos intelectuais de grande qualidade 

para os leitores e espectadores, formadores de opinião e participantes diretos da 

sociedade.  

Portugal, na época de Almeida Garrett passou por constantes mudanças, 

especialmente políticas, que muito antes do fim da monarquia já dava mostras da 

necessidade de rever as condições da população, tendo em vista que as pessoas 

que estavam no poder e que pretendiam manter o domínio sobre lucros e controle 

de relações humanas não conseguiriam deter o povo, que, mesmo aos poucos, ia 
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tomando conhecimento do modo de vida em sociedade. Sob toda esta conjuntura, 

as manifestações artísticas e a força da cultura, os efeitos de obras, escritas, 

criadas, apresentadas, rumavam para uma característica diferente; não estavam 

mais para a contemplação. A própria existência da cultura proporcionava um efeito 

natural que desencadeava, tanto na informação e quanto na formação das pessoas. 

O próximo capítulo perfaz uma mostra de diversas ações decorrentes da 

contribuição cultural de Almeida Garrett e os efeitos, ao longo do tempo, das 

transformações ocorridas, bem como de que forma a cultura permaneceu, resistiu ou 

reinventou outros caminhos para não se extinguir diante de tantas ocorrências 

históricas que afetaram a arte e sua relação com o povo. 
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4 FOMENTAÇÃO CULTURAL – A CULTURA PRODUZIDA POR ALMEIDA 

GARRETT E SEUS EFEITOS 

 

O processo de funcionamento da cultura de um local, como é de 

conhecimento de muitos, depende, sobretudo, de uma série de fatores que 

requerem empenho para a manutenção da qualidade ou mesmo, em casos mais 

preocupantes, da sobrevivência e da implantação de atividades culturais, capazes 

de valorizar a arte como um elemento de imenso valor filosófico da condição 

humana, do olhar humano para um mundo que reduza aspectos negativos e elevem 

as ideologias favoráveis. Mais do que uma utopia, ao centralizar tal pensamento do 

ponto de partida relacionado ao trabalho de Almeida Garrett, a tese detém o objetivo 

de apresentar ações legítimas dos efeitos da contribuição cultural do autor.  

Tanto Portugal quanto o Brasil no período após a Independência 

apresentavam uma série de acontecimentos paralelos que formavam a população, 

uma extensão territorial considerável, gigante na acepção e apresentando diferenças 

climáticas, étnicas, sociais em vasta escala, não poderia ser diferente no aspecto 

literário. 

D’alge (1980, pag.18), afirma que 

Ao examinarmos o Espólio Literário de Almeida Garrett, na Biblioteca 
da Universidade de Coimbra, deparamos com alguns documentos 
que comprovam as ligações do escritor com o Brasil. Entre estes 
documentos destacam-se os textos poéticos ou em prosa de ficção, 
e notas do próprio autor, sobre temas brasileiros. A partir da leitura 
destes textos notamos um interesse crescente de Garrett pelo Brasil, 
visto como um país onde surgia uma nova literatura e onde se 
instalava uma nova sociedade, tornada em breve independente do 
colonizador. Essa simpatia não só atinge o entusiasmo poético, mas 
torna-se coerente com o pensamento político do autor, que vê o 
Brasil como um refúgio, para quando se extinguissem as liberdades 
em Portugal. D’alge (1980, pag.18) 

Esta ligação de Almeida Garrett com o Brasil mostra que esse interesse do 

autor já vislumbrava uma extensão da produção cultural por meio das 

transformações, que não eram puramente estéticas, mas sociais. Acreditando na 

oposição entre materialismo e espiritualismo, Garrett afirmava que mesmo opostos, 

eram conceitos que não caminhavam separados, numa abstração difícil de ser 

medida ou avaliada. Uma dialética que, no contexto humano, é impossível de ser 
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estipulada tecnicamente, pois a ciência humana não é capaz de chegar a um 

resultado exato, tal como uma sentença matemática e suas operações. As próprias 

obras de Almeida Garrett, diante do critério de classificação entre dramas ou 

tragédias, não estão construídas sob uma definição radicalmente definida.  

Registro constante dos painéis de acontecimentos, as histórias românticas, 

mesmo as mais fantasiosas, partem de uma inspiração real que leva ao escape, à 

fuga da realidade para um universo projetado ou mesmo ao quadro social que 

reproduzia a época. O Romantismo na relação Portugal e Brasil trouxe outros 

elementos que avançam a definição do senso comum: os aspectos culturais, a força 

motriz da herança da cultura que alimenta a transposição de obras e suas 

consequências.  

Das tragédias mais aterradoras, os dramas que emulam a catarse, até as 

mais leves comédias de costumes, a relação do Romantismo é impactante inclusive 

para o surgimento de novos períodos literários. Machado de Assis com o Realismo 

foi um admirador de obras românticas e todos os seus registros biográficos apontam 

a influência, bem como nos parâmetros culturais. 

A proximidade de Portugal e do Brasil que, por óbvios motivos28, da formação 

estabelecida e de todos os eventos históricos, apresenta e escreve na história do 

mundo e dos autores um grande viés que exalta a propagação dos poemas, dos 

romances, das peças teatrais e também do ativo trabalho jornalístico de muitos 

autores, em artigos, periódicos, produções ousadas que se manifestavam diante de 

governos e leis, as obras contribuíram também para o avanço e a permanência da 

cultura nos dois países. O trabalho de Almeida Garrett, como elemento propulsor 

desse movimento, é a base da contribuição artística que rende frutos até os dias 

atuais. A fomentação cultural está diretamente relacionada aos aspectos 

educacionais. 

Quando Garrett se tornou um dos responsáveis pela edificação de locais 

como o Teatro Dona Maria II e o Conservatório Nacional de Lisboa, não foi apenas 

um ato de interesse geográfico, muito menos de interesse político com vistas ao 

alcance de popularidade. Tais feitos não perduram tanto, como as verdadeiras 

razões que o fizeram, que de fato configuraram na valorização da cultura.  

                                                             
28 Conforme as notas do capítulo 1, a respeito das relações seculares entre metrópole e colônia. 
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Conforme Saraiva (2004, pag.74), o Teatro Maria II é a grande realização de 

um teatro nacional construído para salientar a introdução das representações 

advindas do Romantismo introduzido por Garrett.  Em História do Teatro Maria II, de 

Matos Siqueira, há o registro de grandes artistas que em seu repertório 

apresentaram obras garrettianas. 

Diversas foram as companhias sediadas no Teatro Nacional Dona Maria II. 

Atores como Francisco Alves da Silva Taborda (1824 -1909), Emília das Neves 

(1820 -1883), considerada uma das mais notáveis atrizes de sua época, tendo 

encenado peças de Almeida Garrett com o autor ainda vivo, e posteriormente nomes 

como Palmira Bastos (1875 -1967) tendo trabalhado com a célebre Companhia 

Amélia Rey Colaço – Robles Monteiro, uma das mais duradouras da Europa, 

vigorando de 1921 até 1974, Eunice Muñoz (1928 -), que encenou Frei Luís de 

Sousa em 1943 e Ruy de Carvalho (1927 -). 

Cabe, neste momento do trabalho, questionar se o Teatro Nacional Dona 

Maria II teria sido construído sem a presença de Almeida Garrett. Não seria 

totalmente racional afirmar que não, como também não é possível ter a certeza de 

que as proporções alcançadas além do romantismo garrettiano seriam melhores. 

Certamente seriam diferentes, todavia, analisando sobre fatos realmente ocorridos, 

encontra-se inegavelmente uma figura de avolumada importância no cenário 

artístico, cultural e social de Portugal e toda sua história construída. Muitos artistas 

vieram de muito longe de Lisboa para exercerem suas funções no Teatro Nacional, 

bem como muitas produções nascidas no Teatro Nacional avançaram mundo afora, 

valorizando mais do que a nação, mas sim todos os frutos de uma produtividade 

cultural iniciada por Garrett. 

O Conservatório Nacional de Lisboa, mesmo em face de diversas fases de 

enfrentamento político, problemas de ordens governamentais, de efeitos resultantes 

de crise econômica ou de divergências partidárias, doutrinárias e ideológicas, 

permanece com um histórico secular de evolução no campo das artes, de modo que 

os resultados das edificações criam um vínculo muito benéfico entre os atos 

pretéritos do autor e o tempo presente que revisita obras e fornece conhecimento e 

reflexão para quem está diante dos propósitos da cultura.  

As práticas relacionadas à contribuição cultural portuguesa, a partir das obras 

e do trabalho produzido por Almeida Garrett constituem um fundamental exemplo de 

produção cultural de grande porte, que não se limitou aos nobres, avançando as 
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ideias contidas nas lutas para conhecimento e aprimoramento daqueles que 

completam a prática das artes: o público, maior responsável pela redenção de uma 

obra e de suas moradas para veiculação, como os teatros, as escolas e todas as 

salas de arte em geral. Conforme Ferreira (2007 pag.55,56) escreveu sobre a 

presença de Garrett nestes setores 

A arte dramática portuguesa tinha anda, contudo, um longo caminho 
a percorrer, pois que, salvo as tímidas tentativas que  iam sendo 
ensaiadas no Teatro da Rua dos Condes ou no do Salitre, 
majoritariamente com "macaquices francesas", como foram 
apelidadas pelo dramaturgo de Frei Luís de Sousa as traduções 
representadas, não havia escola de actores em Portugal. É, então, 
que João Baptista de Almeida Garrett resolve propor a mais audaz 
reforma do ensino artístico alguma vez posta em prática entre nós: 
por decreto de 15 de Novembro de 1836, é criada a Inspecção Geral 
dos Teatros  e, simultaneamente, estabelecido o Conservatório Geral 
de Arte Dramática;Lisboa teria, finalmente, uma instituição dedicada 
à formação de actores, a par com o ensino da música e da dança. 

Foi um processo marcante que envolveu escrita, tradução, leitura pública, e 

uma grande valorização de atenções voltadas à interpretação teatral. Por 

consequência, o contato musical, vocal e corporal passava a ter maior importância 

no cenário artístico, rendendo mais qualidade em termos de formação artística, 

aliando habilidades e desenvolvimento de vocações ao contexto literário. Observa-

se uma amplitude cultural que, não obstante ao alcance de uma parcela da 

população mais abastada, permitia a passagem de algo que poderia ser interpretado 

semelhante a uma espécie de valor cultural, que ao ser difundido, estendeu-se 

também a outras áreas populacionais. 

 Ferreira (2007 pag.56) também aponta esclarecimentos pertinentes aos 

procedimentos que permitiram tal valorização na produção cultural de Almeida 

Garrett 

Teoricamente, estavam lançadas as disposições legais que 
possibilitavam o surgimento de uma nova era para as artes 
dramáticas portuguesas, visto que a proposta garretteana abarcava 
um programa pedagógico para criar actores, visava um novo 
repertório dramático, através do lançamento de concursos para 
novos dramaturgos, e pugnava por um projecto arquitectônico que 
fizesse surgir um novo Teatro Nacional Na prática, para além de todo 
o complexo trabalho de organização da nova estrutura, só faltava 
encontrar um espaço onde o dito Conservatório pudesse funcionar. A 
sorte caiu no edifício do extinto Convento dos Caetanos, que se 
encontrava devoluto desde que Joaquim António de Aguiar decretara 
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o fim das ordens religiosas e o confisco de todos os seus bens O 
"outrora asilo ameno de sábios" recebeu, então,a 12 de Janeiro de 
1837, a Escola de Música, a Escola de Dança e a Escola de 
Declamação, sendo que esta Última se revestiu de uma importância 
especial, dado que dela sairia a futura Companhia de Actores 
Nacionais, instruídos pelos melhores actores dos teatros de Lisboa. 

Assim como o Teatro Dona Maria II, o Conservatório Nacional de Lisboa 

representa significativamente um marco cultural no cenário português por meio de 

Almeida Garrett como principal mentor de sua idealização, construção, execução e 

apresentação de obras, selando de forma presente e também para a posteridade, 

como será apresentada adiante, a permanência artística, não obstante a oscilação 

do êxito diante de muitas adversidades surgidas.  

Outros meios também marcaram a produtiva jornada cultural de Almeida 

Garrett, desde a valorização de suas obras até a efetivação de uma continuidade da 

relação escrita, teatro e ações voltadas ao empreendedorismo da cultura. O 

jornalismo, por exemplo, no período de Garrett em sua atuação como figura pública, 

impulsionou seu trabalho, ao difundir suas ideias e mesmo a provocar aqueles que 

se opunham, servindo como meio “de democratização da cultura e das relações 

sociais. 

Além disso, o fato de apresentar as notícias, ampliando as possibilidades dos 

leitores, ainda que burgueses, mas capazes de estender a leitura e o entendimento, 

o jornal na época de Garrett possuía uma força de manifestar cotidianamente 

problemas e talvez as prováveis soluções, que naquele momento ficavam entre uma 

classe abastada, liderada pela nobreza e uma elite intelectual que teve acesso aos 

estudos, vivenciando os conflitos políticos da nação portuguesa. De acordo com 

Ferreira (2007 pag.55,56), esta ação significativa é de imensa relevância também 

em relação ao Conservatório Nacional de Lisboa 

Dentro deste quadro, em que se nota em Portugal uma tendência 
decisiva para a arte dramática, surge, pois, a ideia de fundar um 
JORNAL DO CONSERVATÓRIO, com o intuito de divulgar as 
actividades da mesma instituição, assim como as dos principais 
teatros de Lisboa, mas acima de tudo com uma intenção 
marcadamente pedagógica. Pejado de ensinamentos sobre a difícil 
arte dramática e tudo o que a possa coadjuvar, o JORNAL DO 
CONSERVATÓRIO é notoriamente significativo pela sua 
abrangência, não só em termos de conteúdo, mas ainda mais por se 
destinar a ser lido por todos os que frequentavam os teatros, quer 
como actores, quer como dramaturgos, quer como meros 
espectadores, dos mais variados níveis culturais Por estes,o 
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JORNAL não se detém na divulgação dos espetáculos que sobem 
aos diferentes palcos da capital, mas vai bem mais além: dá a 
conhecer textos literários, da Antiguidade aos seus contemporâneos, 
apresenta QS dramaturgos e os actores, cantores e bailarinos, 
jornalistas e críticos; disserta sobre música e dança, sobre as origens 
da arte dramática e da poesia, sobre traduzo e imitação, por fim 
relata todo um curso literário, tudo ilustrado por uma vasta erudição, 
que se estende aos mais diversos campos e que o transformou num 
manancial de ensinamentos, ainda hoje não negligenciáveis. Ferreira 
(2007 pag.55,56) 

Almeida Garrett trouxe também para a sociedade de sua época uma espécie 

de homenagem ao primeiro jornal português, intitulado Gazeta (1641) e que contava 

os feitos da Corte, circulando até 1647. Após este, por séculos, muitos outros 

sugiram por toda a Europa e continham folhetins, crônicas, relatos de viagem, 

artigos e etc. Garrett escreveu a respeito da formação do jornal como um grande 

revelador e objeto de informação e comunicação essencial a todos.  

Foi também por meio dos jornais que muitas histórias eram publicadas, em 

especial os folhetins, além de, notadamente, construir ao longo de sua carreira uma 

forte participação na área dos jornais, tais como: Toucador - Periódico sem política, 

dedicado às senhoras portuguesas. Lisboa, 1822 (direção e redação), Heraclito e 

Demócrito. Lisboa, Ano III, 1823 (4 mar.) [nº único], Português - Diário político, 

literário e comercial. Lisboa, 1826 – 1827 (direção e redação), Cronista - Semanário 

de política, literatura, ciências e artes. Lisboa, 1827 (direção e redação), Chaveco 

Liberal. Londres, 1829 (direção e redação); Vol. I 1 - 17, Precursor. Londres, 1831, 

Português Constitucional. Lisboa, 1836 (direção e redação), Entreacto: Jornal de 

Teatros. Lisboa, 1837 (fundação, direção e redação), Jornal do Conservatório. 

Lisboa, 1839 - 1840 (fundação, direção e redação), Jornal das Belas-Artes. Lisboa, 

1843 – 1846 (fundação), Ilustração - Jornal Universal. Lisboa, 1845 – 1846 

(fundação), além de uma vasta produção de ensaios e artigos também publicados 

nos jornais. 

A oratória também fez parte das grandes atuações de Almeida Garrett, seja 

no parlamento do cenário político, seja quando se direcionava ao povo e ao público 

dos teatros. Assim como a cultura predominantemente Liberal, a oratória seguia 

esse contorno no contexto do Romantismo, buscando, novos caminhos em que  

pudesse integrar.  A partir de acontecimentos como a Revolução no Porto, em 1820, 

a oratória política e parlamentar passa a ganhar maiores adeptos, o que permite 

uma amplitude também no que diz respeito à cultura, ao considerar que era umas 
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das formas que igualmente configurava numa espécie de divulgação de tudo que era 

criado e produzido, chegando até mesmo àqueles que não compunham a prática da 

leitura.  Conforme Abreu (1999, pag.258) 

A oratória, por exemplo, esse “divino dom da eloquência”, em que se 
considerou não ter rival, foi-a Garrett desenvolvendo e consolidando 
desde a peça em outros ensaios que se defendeu no processo sobre 
o Retrato de Vénus até ao discurso chamado do Porto Pireu, esse 
“que tem periodos que não envergonhariam a Demóstenes ou a 
Cicero”: o estilo, a voz, o gesto a facilidade e poder da eloquência 
mediam-se pela “impressão profundíssima” que causavam no 
auditório; a viveza das imagens, a facilidade em passar do grave ao 
sublime, a argumentação lógica e pausada, alternando com o 
sarcasmo – os elementos com que se construia. 

Não foram poucos os discursos de extrema visibilidade para a corte 

portuguesa que Almeida Garrett proferiu, dentre os mais célebres estão: a Oração 

Fúnebre de Manuel Fernandes Tomás, Lisboa, 1822, Parnaso Lusitano ou Poesias 

Selectas de Autores Antigos e Modernos, Paris, 1826-1827, 5 v., Elogio Fúnebre de 

Carlos Infante de Lacerda, Barão de Sabrozo, Londres, 1830, Da formação da 

segunda Câmara das Côrtes: discursos pronunciados pelo deputado J. B. de 

Almeida Garrett nas sessões de 9 a 12 de Outubro de 1837, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1837, Discurso do Senhor Deputado pela Terceira J. B. de Almeida Garrett 

na discussão, Lisboa, 1840, Discussão da Resposta ao Discurso da Coroa, 

pronunciado na sessão de 8 de Fevereiro de 1840, Lisboa, 1840, Discurso do Sr. 

Deputado por Lisboa J. B. de Almeida Garrett, na discussão da Lei da Decima, 

Lisboa, 1841, Elogio Histórico do Sócio Barão da Ribeira de Saborosa, Lisboa, 1843, 

Parecer da Comissão sobre a Unidade Literária, Lisboa, 1846 (Parecer sobre a 

Neutralidade Literária, da Associação Protectora da Imprensa Portuguesa, assinado 

por Rodrigo da Fonseca Magalhães, Visconde de Juromenha, Alexandre Herculano 

e João Baptista de Almeida Garrett). 

O teatro em Portugal entrou em um processo de declínio, após a era dourada 

de Gil Vicente, com seus reconhecidos autos. Depois de longo tempo há o 

ressurgimento na época do Romantismo graças ao trabalho empenhado das obras 

de Almeida Garrett. O teatro reaparece com uma extensa atividade teatral de âmbito 

nacional e com grande destaque ao desenvolvimento patriótico. Estabelece-se, 

portanto, um teatro de enlevo histórico, capaz de apresentar cada vez mais a 
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exaltação dos valores pertencentes ao conceito de nacionalidade que se identifica 

com o teatro vicentino em seu formato. 

Poucos autores tiveram suas produções destacadas por conseguirem 

caracterizar uma estética que diferenciasse de todo o rigor e convenção do período 

Clássico e por isso a produção das poesias não foi o que se pode afirmar como um 

dos maiores trunfos do Romantismo em geral. Diversos poetas ficaram marcados no 

campo do sentimentalismo, da atenção individualista do ser e também no 

desenvolvimento do aspecto lírico-amoroso, mostrando as origens em andamento e 

bastantes confessionais. 

Outros autores permaneceram em um círculo histórico atrelado ao caráter 

convencional e pouco questionador. Visto que foram poucas as obras, uma das 

exceções foi a publicação de Folhas Caídas, de Garrett, permanecendo em quase 

todas as referências historiográficas da poesia romântica, desde o início de sua 

carreira com Retrato de Vênus, além do consagrado poema Camões,  seguidos 

posteriormente de uma parte dos poemas de outros autores como Soares de 

Passos,  além da poesia de característica lírico-amorosa e meditativa de João de 

Deus. 

Já a narrativa, estruturada no conto, foi introduzida em Portugal no século 

XVI, por Gonçalo Fernandes Trancoso. Igualmente os demais estilos literários, há 

um longo hiato até que o gênero revele maior alcance entre os leitores. Com o 

advento do Romantismo o gênero do conto passa a ser amplamente cultivado e 

admirado por muitos leitores em Portugal. Após as obras As Lendas e Narrativas de 

Herculano os contos se apresentam quase todos baseados em documentos e em 

assuntos medievais. 

O romance, por tantas vezes estudado em seus diversos modelos e épocas,  

no sentido moderno de prosa de ficção, apareceu de forma simultânea com o 

surgimento do Romantismo. Na tradição literária, é comum encontrá-lo sob as 

formas que perpetuaram o gênero, como por exemplo, a epopeia dos tempos 

modernos. Como era de origem inglesa (assim como o Romantismo), forneceu a 

Almeida Garrett um imenso conhecimento e fonte de inspiração ao unir fatos 

históricos e a maleabilidade de sua escrita, inovando toda a conjuntura de tempos 

pretéritos. 

 A novela também se destacou inclusive em termos qualitativos. Em Portugal, 

há maior dificuldade para distinguir a novela do romance, devido ao entendimento de 
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que romance é visto como uma simultaneidade prismática de vários planos 

dramáticos com vistas a oferecer uma síntese do mundo. E também por considerar 

que o gênero da novela configura uma sucessão linear de episódios unidos por um 

nexo mais ou menos arbitrário, com vistas à distração do leitor, pelo entrelaçamento 

de enredo. Ao estudar o romance romântico de uma forma geral, e o romance 

português, em especial, há uma relação direta com a novela. Assim, grande parte da 

obra de Almeida Garrett no gênero romance também deixa margem para 

características de novela, como ocorre em O Arco de Sant’Anna. 

 Outro elemento de grande referencial no conjunto da obra de Almeida Garrett 

e sua propulsão na produtividade cultural é a historiografia, representando a 

atividade histórica aliada aos fatos de base ficcional. Esta junção também foi 

responsável pelas mudanças artísticas caracterizadas pelo Romantismo. A 

historiografia como ciência e arte marca definitivamente o estilo literário das obras. 

Quanto à produção cultural envolvendo todos estes gêneros abordados, há 

uma grande abertura de caminhos em meio a diversos obstáculos que envolvem a 

fragilidade social ao longo dos anos em diferentes povos. No Brasil, esta prática 

resulta, ainda que em meio a tantos problemas de estrutura, de falta de recursos, 

falta de apoio e problemas atrelados à corrupção, na prova viva da força da cultura 

para o povo, e ainda, nos efeitos benéficos, principalmente educacionais, que a 

cultura favorece. São muitos os grupos de pesquisa que abrangem adaptações, 

análise de obras e releituras de períodos literários, mantendo como uma chama viva 

o que iniciou, ou continuou, no período romântico de Almeida Garrett. 

 A relação cultural entre Portugal e Brasil, no âmbito literário sempre fora 

muito forte, e um dos fatores de grande significado para que houvesse tamanha 

sintonia, além dos aspectos históricos, é o teatro, a partir de uma vasta galeria de 

adaptações, versões e diferentes formas de veiculação, permitindo um alcance cada 

vez maior da notoriedade das obras. Tratando-se de Almeida Garrett, a produção 

cultural seguiu muitos anos após sua morte e os seus feitos em vida. 

Garrett só voltou ao teatro muitos anos após a estreia de Catão, quando o 

projeto oficial, por ele proposto de criar um teatro nacional, o obrigou a produzir um 

repertório apropriado, a partir, praticamente do nada. Esse era um projeto dos 

Árcades que Garrett adaptou à nova teoria literária, esforçando-se por nacionalizar a 

teoria do drama romântico (que bania a distinção entre o drama e a comédia). 

Porém, a sua obra prima Frei Luís de Sousa contém, em suma, as características 



167 
 

imanentes ao romantismo e ao classicismo. O mito sebástico preenche a trama 

desta peça que alguns querem ver como uma análise psicanalítica de Portugal. 

Algumas características da teoria do "drama": multiplicidade de localização a 

alongamento do tempo, para permitir uma ação mais livre; recurso ao característico, 

local, histórica e psicologicamente; efeitos de contraste entre o grotesco e o sublime; 

diversidade dos tipos humanos, até nas suas formas patológicas e vulgares. 

A tradição vicentina é invocada em "Um Auto de Gil Vicente". Bernardim 

Ribeiro, Garcia de Resende, Gil Vicente e o rei D.Manuel vêm à ribalta a evocar um 

passado de grandezas. E nesta obra é possível observar que o autor tivesse 

intencionalmente visado um contraste de caracteres - Gil Vicente/Bernardim - as 

pessoas e seus problemas não passaram de motivos decorativos deste espetáculo 

todo exterior. 

O Teatro Nacional abriu as suas portas a 13 de Abril de 1846, durante as 

comemorações do vigésimo sétimo aniversário da rainha Dona Maria II (1819-1853), 

passando por isso a exibir o seu nome na designação oficial. Na inauguração, foi 

apresentado o drama histórico em cinco atos, O Magriço e os Doze de Inglaterra, 

original de Jacinto Aguiar de Loureiro. 

Mas a história do Teatro Nacional de Dona Maria II, começou dez anos antes 

da sua inauguração. Na sequência da revolução de 9 de Setembro de 1836, Passos 

Manuel assumiu a direção do Governo e uma das medidas que tomou nesse mesmo 

ano foi encarregar, por portaria régia, o escritor e político Almeida Garrett de pensar 

o teatro português em termos globais e incumbi-lo de apresentar "sem perda de 

tempo, um plano para a fundação e organização de um teatro nacional, o qual, 

sendo uma escola de bom gosto, contribua para a civilização e aperfeiçoamento 

moral da nação portuguesa".  

Por esse mesmo decreto, Almeida Garrett ficou encarregado de criar a 

Inspeção-Geral dos Teatros e Espetáculos Nacionais e o Conservatório Geral de 

Arte Dramática, instituir prêmios de dramaturgia, regularizar direitos autorais e 

edificar um Teatro Nacional "em que decentemente se pudessem representar os 

dramas nacionais. 

O ambiente Romântico em que se vive nesta altura em toda a Europa 

determina a urgência em encontrar um modelo e um repertório dramatúrgicos 

nacionais, assumido o fato a partir de uma afirmação que se definiu como uma “arte 

nacional” dependia uma melhor e mais exata definição da própria nação. Ou seja, o 
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aparecimento de um teatro (e de um repertório) nacional era uma questão não só 

cultural como, sobretudo, política e assumida como um assunto estreitamente ligado 

à própria independência da nação. Entre 1836, data da criação legal do teatro, à sua 

inauguração, em 1846, funcionou um provisório teatro nacional no Teatro da Rua 

dos Condes (mais tarde transformado no cinema Condes). 

O local escolhido para instalar o definitivo Teatro Nacional foram os 

escombros do Palácio dos Estaus, antiga sede da Inquisição e que, também em 

1836, tinha sido destruído por um incêndio. A escolha de um arquiteto italiano, 

Fortunato Lodi (1812-1882), para projetar e executar o Teatro Nacional não foi isenta 

de críticas e só em 1842, Almeida Garrett conseguiu dar início às obras. 

A sequência de estudos obtidos para a tese apresentará, neste capítulo,  

diversos transcritos de ocorrências póstumas a Almeida Garrett, ocorrências estas 

que não apenas homenagens, mas sim a busca de um relato mais apurado diante 

do que Garrett deixou como produção cultural e os efeitos em torno das suas obras 

e de sua ação política relacionada ás artes. 

Em 17 de Dezembro de 1928 foi classificado como imóvel de interesse 

público pelo Decreto n.º 15 962 com a designação de Teatro Nacional de Almeida 

Garrett. O teatro e outros pontos culturais derivaram uma série de referências para a 

continuidade da produção cultural, algumas linguagens inclusive que saíram do 

âmbito da escrita, como a pintura e a escultura, mas que, no entanto, dialogam 

constantemente com as linguagens impulsionadas pelo período romântico e mais 

precisamente por Almeida Garrett. 

Outras manifestações artísticas também contribuíram sobremaneira para a 

relação literária, seja no caráter memorialista, incentivando o ato de celebrar aqueles 

que estiveram a favor de uma transformação cultural, como Almeida Garrett, ou até 

mesmo de cunho participativo, tornando ainda mais latente o significado das lutas 

em torno de uma produtividade de valor artístico. Um desses nomes que se 

destacaram foi Salvador Barata Feyo (1899-1990), que em sua época foi um dos 

artistas plásticos representativos desta fase, autor de mais de uma estátua 

garrettiana. A escultura Primeiro Cânone, de1929, hoje desaparecida, é a sua 

primeira obra de relevo realizada autonomamente. Barata Feyo apresenta-nos um 

homem ereto e forte, "dum realismo simbólico, algo expressionista e rodinesco", que 

apresentaria com sucesso no Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes desse 

ano. "Foi a minha primeira obra sem finalidade escolar", diria o escultor em 1981. 
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Queria que fosse um começo. Foi-o, com efeito, como primeira obra. 
Foi-o também como reação contra o cânone acadêmico 
estabelecido. Primeira também de outro modo. Porque quis exprimir, 
simbolicamente, a origem do homem. Do homem como espécie, os 
primeiros passos desses longuíssimos levantar e despertar de que a 
história procura ser a memória, e do homem como ser, do indivíduo e 
do seu esforço para se levantar e verticalizar. (FEYO,Barata. 
Empresa Nacional de Publicidade / Editorial Notícias, 1966, p.19.) 

 

 O significado e a relação de uma obra de escultura em homenagem a um 

autor é relevante do ponto de vista do alcance cultural, um exemplo de tal ação  

pode se iniciar a partir de uma simples visita de uma pessoa leiga. Ao conhecer por 

meio da escultura, a informação contida pode levar aos caminhos mais variados em 

torno da cultura, sempre imbuída de uma ambientação artística. Assim, artistas 

como Barata Feyo contribuíram para a produção cultural de Almeida Garrett e outros 

autores. Manifestando uma fase ainda intensa de indagação e pesquisa, 

característica de um período de formação atento a valores de modernidade, realizou 

o Busto de José Tagarro, em 1930, o que prolonga de algum modo a direção formal 

de Primeiro Cânone; o retrato do pintor seria exposto no I Salão dos Independentes 

desse mesmo ano, integrando-se bem no espírito renovador então pretendido, 

nomeadamente pela adesão a uma estética expressionista que diluía os traços 

fisionômicos e afirmava a plasticidade do suporte.  

Barata Feyo durante toda sua carreira esteve muito atento à caracterização 

de cada figura representada, com especial ênfase na sua dimensão psicológica, 

refletindo o conhecimento íntimo dos retratados (como acontece nos retratos dos 

que lhe estão próximos) ou o estudo de testemunhos e outros elementos 

documentais. "Dado o número de obras que fiz representando vultos destacados da 

nossa história, e com particular relevo de homens de letras, foi esse um método que 

tive que utilizar bastante", afirmaria o escultor em 1981. 

Essa atenção está presente de modo muito claro na série de escritores 

(Alexandre Herculano, 1945; Almeida Garrett, 1945; Antero de Quental, 

1946; Monumento Almeida Garrett, 1951), em que retrata os modelos buscando uma 

iconografia apropriada a cada caso.  

A inspiração romântica de Garrett [na obra de1945] esvoaça-lhe a 
longa capa, que se cola angustiadamente ao corpo de Antero, e o 
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capote de Herculano é toda a severidade do homem. Se este 
formulário de panos que envolvem os corpos é uma constante na sua 
geração, "em nenhum outro colega seu eles atingem, em linguagem 
plástica, um tal poder expressivo ao nível dos significantes. 
(FEYO,Barata. Empresa Nacional de Publicidade / Editorial Notícias, 
1966, p.19.) 

A estátua de Bartolomeu Dias na Cidade do Cabo faz idêntica opção estética, 

"e o movimento estilizado da roupagem enfunada e duramente contrastada é 

movimento do próprio corpo". De tal análise quanto aos elementos artísticos, pode-

se relacionar o que Almeida Garrett também deixou além dos teatros, em termos de 

edificações culturais, a partir de seus artistas plásticos, que também partilhavam de 

suas ideias, e mesmo aqueles que fizeram parte de uma geração posterior e que 

agregaram conceitos muito peculiares com extrema dedicação ao que se define 

como produção cultural. 

 O que se condicionou do contexto histórico e cultural em que trabalhou 

durante suas atenções para tal segmento, levou o artista, por muitas vezes, a 

soluções que estavam aquém das suas possibilidades reais, revelando marcas de 

uma formação tradicional "que só a inteligência formal do artista resolve em bem, 

caso a caso, na medida em que lhe é esteticamente e nacionalmente possível". Não 

obstante, Barata Feyo "confirma o primeiro lugar de escultor da segunda geração – 

lugar que a sua ação de professor da Escola de Belas-Artes do Porto, de 49 a 72, 

acrescenta com positivo reflexo na geração que dessa escola saiu, nos anos 50-60". 

O monumento Almeida Garrett recebeu uma celebração em novembro de 

1954, por ocasião do centenário da morte do autor, está situado em frente à Câmara 

Municipal do Porto, na Praça General Humberto Delgado, próximo à Avenida dos 

Aliados. Foi construída em bronze, retratando o autor com sua capa. Há também um 

busto em homenagem a Garrett, feita pelo Professor Antonio Pinheiro. 

Mais do que homenagens póstumas, as edificações construídas 

proporcionaram uma extensão de toda atividade cultural tanto para os portugueses 

quanto para outros povos. Um exemplo é a construção do Cine-Teatro Garrett, 

descrito em suas definições sob os títulos de Teatro Garrett ou Theatro Garrett, foi 

erguido na cidade de Póvoa de Varzim, em Portugal. O teatro está situado junto 

ao Largo David Alves no número 13, local que atualmente é a Rua José Malgueira, 

antiga Rua da Senra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Largo_David_Alves
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O Teatro Garrett foi construído sob uma exaltação bastante emblemática em 

torno do autor, e dentre os teatros existentes em Póvoa de Varzim, o que teve maior 

impacto social e longevidade. No final do século XX, com a popularidade dos 

cinemas, passou a designar-se Cine-Teatro Garrett, designação escolhida pelo 

município, se bem que tenha sido sempre conhecido apenas como Garrett. Este é 

um fator relevante que não indica o detrimento da edificação, mas sim a extensão de 

sua utilidade, somando o uso do palco à criação de uma sala de cinema. 

Desde sua construção e apresentação de constantes eventos artísticos, o 

Teatro Garrett também foi responsável pela passagem de nomes marcantes, 

considerados os melhores e mais respeitados artistas no teatro português: João 

Villaret, Laura Alves, Ruy de Carvalho e o brasileiro Procópio Ferreira. A música 

também teve um considerável espaço, trazendo orquestras ligeiras e sinfônicas, 

espetáculos de variedades e grandes comícios políticos e conferências. 

Diante de uma necessidade do prosseguimento à valorização artística do 

poder da escrita que transmuta para as atividades cênicas e toda a trajetória 

construída culturalmente, a memória torna-se um registro de grande valia. 

Historicamente, o Teatro Almeida Garrett inicialmente surgiu por iniciativa de uma 

sociedade de cinco cidadãos do Porto, que levou à edificação do teatro num 

elegante edifício construído em madeira no dia 22 de agosto de 1873, na Praça do 

Almada, em localização bastante visitada e repleta de histórias em torno da própria 

história naturalmente ostentada. 

O Teatro homenageia Almeida Garrett como um verdadeiro impulsionador do 

teatro em Portugal, cuja ligação à Póvoa advém do seu amigo, Francisco Gomes de 

Amorim, além do registro de grande representante do Romantismo não apenas em 

Portugal, mas também em outras nações. Enquanto esteve na Póvoa, Almeida 

Garrett encontrou inspiração suficiente para conceber e escrever Frei Luís de 

Sousa.  

No dia 4 de setembro de 1876, foi construído, também em madeira, o Teatro 

Sá da Bandeira. Este teatro funciona entre a esquina da Rua do Norte (hoje Rua da 

Alegria) com o Largo do Rego (atualmente sendo o Largo David Alves). A 

popularidade da cidade de Póvoa de Varzim como eminente instância balnear, leva 

à construção de um edifício perene para o teatro, o Theatro Garrett, em 1890, em 

terreno próximo do velho Teatro Sá da Bandeira, levando à demolição deste. Para o 

Teatro Garrett transitaram quase todos os grandes atores portugueses e artistas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Laura_Alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%B3pio_Ferreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
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com fama mundial. A cada vez que um evento era realizado, a lembrança de 

Almeida Garrett era trazida ao público, que muitas vezes trocavam informações 

sobre a trajetória do escritor. 

Um espaço fundamental para a sociedade poveira da época, com impacto 

também no Norte de Portugal, que à Póvoa lotavam o teatro, muitos foram os que 

assistiram no Teatro Garrett, pela primeira vez nas suas vidas, a peças de teatro, 

cinema e concertos. Várias ações beneméritas foram ali organizadas. O antigo e 

célebre monumento ao Cego do Maio, um herói local condecorado pelo Rei D. Luís 

I, erigida em 1906, foi construída com o dinheiro necessário obtido localmente por 

meio de subscrições e de espetáculos organizados pelo Clube Naval Povoense no 

Teatro Garrett. 

Nos primeiros anos do século XX, A Póvoa era roteiro preferencial de grandes 

artistas nacionais e internacionais, sobretudo espanhóis. Era na Póvoa que as 

vedetas da época iniciavam a sua tournée por Portugal. Era, no Norte, onde existiam 

mais casas de espetáculos, em especial café-concerto. Cada casa trazia à Póvoa o 

que havia de melhor na música, arte dramática e bailado. O Teatro Garrett era o 

grande teatro da época. A imprensa nacional dava destaque às companhias de 

opereta, revista e zarzuela que ali se apresentavam. Algumas das companhias como 

a Sociedade Artística de Lucinda Simões, o Teatro Ginásio de Lisboa e o Teatro 

Nacional do Porto apresentavam peças de qualidade, e muitas em estreia absoluta. 

No dia 25 de Abril de 1915, o Orfeon Povoense (mais tarde Orfeão Poveiro), 

dirigido por Josué Trocado, fez a sua primeira apresentação em público no Teatro 

Garrett. O espetáculo inicia de forma brilhante com a Tuna dos Empregados do 

Comércio na marcha O Poveiro de Josué Trocado. Na segunda parte prossegue 

com o Orfeon Povoense, com a "Cantata", hino do Orfeão, a "A Bailadeira Oriental" 

de H. Weyts, a "A Vindima" de Josué Trocado e a tradução por Josué Trocado do 

"Coro dos Caçadores", de Der Freischütz de Weber. Na terceira parte, teatro com a 

comédia "o Caloiro" pelo Colégio Povoense. 

De fato, conforme os jornais da época, o Orfeon Povoense, quanto à suas 

origens, apareceu, literalmente, de um sonho de Viriato Barbosa, no qual já citava 

Almeida Garrett como um de seus principais homens que estava a frente de toda a 

criação que se identificava a cada dia sobre toda a ideia concebida: 
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"Era no Garrett!", contava. "Estavam as bancadas… ocupadas por 
toda a rapaziada, a fina flor da nossa Póvoa que em orfeão entoava 
a «overture» do «Navio Fantasma» de Wagner… Ao centro do 
palco… destacava-se a correcta regência daquele orfeon, um 
cavalheiro que… se evidenciou na originalidade da sua música… 
Seguia-se um trecho alegre de Rossini…, depois de Weber…, e logo 
um desespero de Schumann…; e ainda Chopin… Acordei e depois 
desse sonho fantasiei-o em realidade! Sim. Tornei esse meu sonho 
d'um Orfeon Povoense, um facto, e daí desejando provas palpáveis, 
escrevi-o, procurando insuflá-lo no espírito de quem ler, e incuti-lo 
em quem se julgue de ânimo forte para o realizar. Auto de Colocação 
da 1ª Pedra (de 20 de Novembro  de 1921] - Arquivo Municipal da 
Póvoa de Varzim, Barbosa, Viriato, pag. 6 

 

 Josué Francisco Trocado, professor e compositor musical, nascido em Póvoa 

de Varzim em 28.06.1882 e falecido no mesmo local em 8.12.1962, foi a pessoa que 

musicou o poema "Cântico da Noite" de Almeida Garrett.  

Boa parte das récitas do orfeão foram no Teatro Garrett, nas passou pelo 

Café Chinês, pelo Cassino da Póvoa e várias cidades portuguesas. A partir das 

récitas existentes em Lisboa, o Orfeon Povoense é referido pela imprensa da época 

como o "melhor orfeão português". O orfeão, após seu período de estrelato, encerra 

suas atividades nos anos 60, depois de ter entrado em decadência nos anos 40. 

O teatro ligeiro era especialmente popular e o Teatro Garrett teve muitas 

noites de sucesso, apresentando uma variante cênica muito apreciada inclusive no 

Brasil: O Teatro de Revista, e a esta forma teatral cuja matéria-prima era a crítica ao 

poder e a face anedótica da política local e nacional, ocorreram muitas vezes as 

reminiscências do que fora semeado por Almeida Garrett, isto porque o gênero 

também fez valer de sua capacidade reflexiva que foi além da mera diversão. 

 Havia muitos artistas de renome como Laura Alves (1921-1986) 

representando no teatro Nacional Almeida Garrett peças como Maria Migalha (1936) 

e Riquezas da sua Avó (1939), além da atriz Ivone Silva (1936 -1987) e Eugénio 

Salvador (1908-1992) com trabalhos que fizeram a alegria do público. 

Infelizmente após um produtivo período, ocorreu a decadência do teatro, o 

edifício sofreu remodelações em diferentes épocas, nos anos de1938, 1954 e 1973. 

Contudo, com o passar dos anos, o espaço encontrava-se em avançado estado de 
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degradação, mais uma vez, demonstrando o quanto é importante a preservação, a 

memória e a fomentação cultural nos locais de arte. 

Para obter alguma merecida recuperação e ser devidamente restaurado, 

foram propostos vários projetos e grupos artísticos buscaram apoio financeiro com 

recurso ao programa nacional denominado Adaptação e Instalação de Recintos 

Culturais em 1997, que, no entanto, fora rejeitado, transitando para o ano seguinte, 

mas que uma alteração legislativa impede nova candidatura augurando o 

desaparecimento do teatro. O governador na época era António Guterres. 

Para proteger o teatro de ser usado para outros fins, que não o seu propósito 

secular, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim decide comprar o imóvel por 170 

mil contos (o equivalente a quase 848 mil euros) em 1998. Apesar dos sinais de 

degradação de mais de um século na vida cultural local, no ano 2000, estrearam ali 

as peças Que relíquia! do Teatro Art'Imagem, As más e Vírus Zucco, do Varazim 

Teatro. 

Em setembro de 2005, a Câmara da Póvoa fechou o cine-teatro por perigo de 

ruína. Em março de 2006, o vereador da Cultura da Câmara, Luís Diamantino, 

garantia que o projeto de recuperação do Garrett estava praticamente concluído e 

chegou mesmo a afirmar que acreditava ser possível ter o teatro recuperado e 

operacional ainda em 2007. 

A recuperação de fato inicia em 15 de Setembro de 2008, aproveitando um 

momento não muito bem sucedido na construção civil nacional, mas positiva 

financeiramente na cidade com as receitas municipais a aumentarem mais de 50% 

entre 2005 e 2007, foram declaradas judicialmente a recuperação e valorização do 

Garrett, por quatro milhões e 300 mil euros, um valor mais baixo do que o valor base 

do concurso, na ordem dos cinco milhões e 400 mil euros.  

A obra inicialmente teria início em 30 dias a contar do dia tratado naquele mês 

e ano. No entanto, com a crise financeira mundial e as dificuldades financeiras da 

construtora e o atraso na chegada das verbas do Fundo de Turismo (dos impostos 

da concessão de jogo do Cassino da Póvoa), que financiariam 50% da empreitada, 

fizeram com que a requalificação estivesse bloqueada até dia 14 de Setembro de 

2009, um ano depois. Passada mais de uma década, entre as trocas de presidência 

e mudanças de cunho político, as reformas seguiram, mas de modo irregular, com 

uma boa notícia: a continuidade de apresentações artísticas sempre que possível a 

viabilidade. 
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A intervenção pretendia-se trazer novas ações e recuperar a imagem de sala 

de exibição, preparadas para as apresentações peças teatrais e espetáculos de 

dança, atividades diversas de música, com voz e instrumentos e até para a projeção 

de filmes de caráter não comercial, mantendo as características essenciais do 

edifício, com a recuperação da fachada, mas adequada às exigências 

contemporâneas do público. 

A reestruturação do edifício passou pelo redimensionamento da própria sala 

de espetáculo para anfiteatro com a demolição do primeiro balcão, e reorganização 

do segundo balcão, cuja capacidade total passou a 485 lugares sentados, mantendo 

os 32 lugares nos camarotes das varandas laterais. 

O projeto previu a criação de uma sala de apoio para recepções ou eventos 

de menor escala e a criação de novos camarins, a reestruturação geral do palco e 

das áreas técnicas. No nível da cobertura, estava projetada a criação de uma zona 

de bar e esplanada virada para os telhados do casario do centro da cidade para uso 

regular de forma a voltar a criar hábitos do uso do equipamento entre a população. 

Em relação ao andamento das edificações iniciadas pela participação efetiva 

de Almeida Garrett, apesar de muitas mudanças, há um crescimento cultural 

bastante significativo que permite a passagem e a valorização do conjunto da obra 

de Garrett até os dias atuais.  

O conservatório de Lisboa, por exemplo, oferece inclusive cursos de cinema e 

outras atividades de formação artística em constante expansão, embora muitos 

problemas de ordem política existam de maneira cíclica, a memória registrada ao 

longo de séculos é um dos elementos mais firmes para que a cultura resista e 

ultrapasse os limites muitas vezes impostos pelas formas de governo, problemas 

decorrentes da falta de recursos, de negligência na manutenção dos pontos 

culturais, por mais difíceis que sejam não conseguem impedir o desejo de mudança 

e a força do povo diante da necessidade humana da existência da arte. 

Ferreira (2007 pag.60) apresenta características do Conservatório de Lisboa a 

partir da concepção de Garrett, que já naquela época apresentava uma dedicação 

além do que apenas fora incumbido de realizar, havia uma preocupação relacionada 

à qualidade de toda a formação das produções artísticas: 

No Conservatório de Lisboa, os alunos da Escola de Declamação 
eram obrigadas a passar pelo conjunto das três Escolas, já que Ihes 
era exigido o conhecimento de rudimentos musicais e de canto, 
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assim como uma boa postura e elegância de movimentos, para além 
das óbvias técnicas de declamação e um bom domínio da Iíngua e 
história, ou não tivesse o programa sido elaborado em plena época 
de dramas românticos Note-se, pois, a preocupação em exigir dos 
futuros actores nacionais a mais completa e adequada formação, 
capaz de ombrear com a dos melhores que o mundo conhecia na 
época, concretamente os formados pelo Conservatório de Música e 
Declamação de Paris. 

Tal formação iniciada ainda na fase de Almeida Garrett em vida seguiu com 

muita obstinação por outras regiões da Europa e outros continentes. É nessa 

ambientação que surgem outros nomes ilustres responsáveis por métodos artísticos, 

precedidos de uma etapa semeada por Garrett, que certamente não foi o único, mas 

a mesma certeza o outorga como participante ativo da cultura, vide suas obras e 

suas ações relacionadas à cultura. 

Stanislavski, por exemplo, nascido em Moscou quase uma década após a 

morte de Garrett, tornou-se mundialmente conhecido por ter sistematizado a atuação 

para representantes do teatro, além de toda sua formação nas artes estabelecer 

uma relação direta com a literatura, fundou em 1885 a Sociedade Musical Russa, 

três anos depois a Sociedade Literária de Moscou e em 1897 a criação do Teatro 

Artístico de Moscou Acessível a Todos. Conforme Senelick (1981, pag. 201), “um 

empreendimento que marcaria o teatro no século XX”. 

Como seria possível afirmar que, Almeida Garrett e sua representação 

internacional no romantismo, nas lutas por políticas públicas voltadas à educação e 

à arte, em nada teriam influenciado os grandes escritores que antes de tudo, são 

grandes leitores? Ao considerar a menor das hipóteses, Garrett representou o 

conhecimento para aqueles que viriam posteriormente. 

Viola Spolin (1906 -1994), conhecida pelos jogos teatrais, apresenta um 

extenso trabalho dedicado ao processo que envolve, essencialmente, a leitura e a 

inserção cultural: 

 

Everyone can act. Everyone can improvise. Anyone who 
wishes to can play in the theater and learn to become 'stage-worthy.' 
We learn through experience and experiencing, and no one teaches 
anyone anything. This is as true for the infant  moving from kicking 
and crawling to walking as it is for the scientist with his equations. If 
the environment permits it, anyone can learn whatever he chooses to 
learn; and if the individual permits it, the environment will teach him 
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everything it has  to teach. 'Talent' or 'lack of talent' have little to do 
with it29.  SPOLIN, Viola, 1963 

 
  A autora reafirma aspectos que ficaram marcantes em sua trajetória, 

entretanto, para que o êxito maior ocorresse não apenas com suas experiências, 

como também de outros ilustres autores conhecidos por suas atividades 

desenvolvedoras relacionadas à cultura, foi necessário que um caminho fosse 

aberto. Foi de extrema urgência que um canal estivesse conectado às possibilidades 

que são encontradas na atualidade e que ainda podem expandir caminhos ainda 

melhores, mesmo ao considerar tantos problemas de diversas ordens, a política 

partidária de muitas nações, as grandes catástrofes, a desigualdade social e a 

intolerância, seja religiosa ou de outras origens, que afetam diretamente o 

comportamento humano. 

Almeida Garrett enfrentou tais exemplos em seu tempo, levando em 

consideração os absolutistas contra os liberais e vice-versa, a população em grande 

parte ainda analfabeta, a existência da escravidão humana em diversos lugares do 

mundo, as consecutivas revoltas e acontecimentos que atingiram a humanidade. Em 

contrapartida, seguiu a sua produção constante que culminou na realização de 

várias formas de expressão cultural, as récitas, as leituras críticas, saraus, jornais, 

poemas, romances, discursos e peças teatrais. 

Algumas lembranças em torno da vida de Almeida Garrett permanecem em 

diversas partes de Portugal, para memória e registro por meio de símbolos históricos 

que homenageiam e são pontos de referência histórica para muitos estudos, eis 

alguns exemplos comentados: 

A casa em que Almeida Garrett nasceu localizada na rua do Dr. Barbosa de 

Castro, número 37. É uma residência que fica na antiga Rua do Calvário, no Porto. 

Foi no 1º andar desse edifício, na parte de trás, em que passou os seus primeiros 

cinco anos de vida. O medalhão feito em gesso para homenageá-lo foi patrocinado 

pela Câmara Municipal do Porto e traz o texto: “Casa onde nasceu aos 4 de 

                                                             

29 Todos podem atuar. Todos podem improvisar. Qualquer pessoa que deseje pode tocar no teatro e aprender a 

se tornar digna de palco. Aprendemos através da experiência e experiência, e ninguém ensina nada a ninguém. 

Isto é tão verdadeiro para a criança que se move de chutar e rastejar para andar como é para o cientista com suas 

equações. Se o ambiente permitir, qualquer um pode aprender o que quiser aprender; e se o indivíduo permitir, o 

ambiente ensinará tudo o que ele tem para ensinar. 'Talento' ou 'falta de talento' tem pouco a ver com isso. 

Spolin, Viola, Improvisação para o teatro. 1963. Pag.30.  
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Fevereiro de 1799 João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett. Mandou gravar 

à memória do grande poeta a Câmara Municipal d’esta cidade em 1864”. 

Almeida Garrett viveu alguns de seus anos nos Açores e, por lá, há diversas 

homenagens ao escritor. Uma dessas lembranças está no Jardim Duque da 

Terceira, em Angra do Heroísmo. Esse, que é um dos mais belos jardins clássicos 

dos Açores, traz em sua calçada a reprodução iconográfica de Almeida Garrett, além 

de uma pequena praça em sua memória, com inscrições sobre sua vida e obra. 

A Universidade de Coimbra mantém um rico espólio do escritor em sua 

biblioteca com manuscritos literários, autógrafos, correspondências e documentos 

particulares, além de 26 volumes impressos da Obra de Garrett, “exemplares de uso 

do autor”, 1ª ou 2ª edição, com anotações e emendas manuscritas. 

Em homenagem à obra As Viagens da Minha Terra, de Almeida Garrett, que 

mostra passagens no Vale de Santarém, foi produzido um painel de azulejos 

retratando a personagem feminina Joaninha dos Olhos Verdes, pela artista Maria 

Adelaide dos Santos, em 1940. O painel reproduz um trecho do livro: “Joaninha era 

certa em sua janela/ ali, muda e quedas/ escutava ela o vago cantar dos seus 

rouxinóis 

O Panteão Nacional/  Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa, é um local muito 

célebre, ali se encontram as sepulturas de alguns dos maiores nomes portugueses, 

como de Almeida Garrett e da fadista Amália Rodrigues, além de memoriais aos 

heróis do país, como Nuno Álvares Pereira, Infante D. Henrique e Pedro Álvares 

Cabral. Uma curiosidade: o túmulo de Almeida Garrett que é visto no Panteão não é 

aquele que fora encomendado por sua família. Por problemas judiciais, apesar de ter 

sido feita a encomenda aos irmãos Teixeira Lopes, Joaquim e António, o túmulo 

nunca foi entregue e se encontra em exposição na Casa Museu Teixeira Lopes, em 

Vila Nova de Gaia. Já a residência de Almeida Garrett em Lisboa não existe mais, 

pois fora demolida em 2006, onde atualmente é a rua Saraiva de Carvalho, no 

Campo Ourique. 

Vale ressaltar que Almeida Garrett trouxe para os portugueses, não apenas 

uma espécie de inspiração ou modelo internacional, mas sim aprimorou com 

enriquecida sabedoria conforme a realidade da época. De seu desejo de estender a 

arte para a educação de Portugal, surgiu uma realidade em tantos lugares que 

talvez nem mesmo aqueles que viveram aquela ocasião no século XIX, imaginariam 

tamanho êxito nas práticas culturais. É inegável, mesmo diante de tantos episódios 
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em todas as partes do mundo, a cultura sobreviveu em grande parte bem mais do 

que o entretenimento, responsável pela memória do que feriu, do que devastou, do 

que muitas vezes desapareceu, mas que a arte resgatou.   

De uma forma bastante admirável, a arte produzida por Almeida Garrett 

resgata, em suas obras, um tempo antigo na memória dos leitores e dos 

espectadores, uma busca elementar e significativa ao elemento histórico, que se faz 

presente nos dias atuais, para utilizá-lo como exemplo a um povo, ser útil e levar 

conhecimento para muitos povos, que senão esquecidos, ao menos estejam na 

memória, prontos para fornecer o conhecimento do passado, difícil, mas também 

glorioso ocorrido em diversas partes do mundo.  

As expressões, as informações e mensagens transmitidas pelas ações de 

Almeida Garrett remetem-se diretamente à ideia da necessidade de transformação 

social e luta, para que não só o país, não apenas sua nação primeira, como também 

a população retorne ao progresso e consequentemente tenha novamente anos de 

glória e grandeza, mas diferente do status de luxo, sofisticação, das pompas elitistas 

e convenções de poder, que o êxito pela arte venha em nome de todas as pessoas 

com livre acesso à cultura.  

As constantes lutas liberais e nacionalistas deram espaço para uma espécie 

de canal aberto entre as pessoas, o qual não estava voltado somente em direção à 

prioridade de interesses da parte das leis, do convencimento em angariar aliados 

político partidários, na realidade esta comunicação mencionada, fortificou as 

reuniões intelectuais, e assim, de maneira diferente do que se possa imaginar a 

principio, os grupos de pessoas envolvidas com a cultura não se restringiam como 

se fossem membros de clubes, grande parte se relacionava com a representação 

popular, “permitindo que o imaginário histórico cultural da época, mostrasse de fato, 

os reflexos nas construções culturais” (Cunha, 2002, p. 57).  

 A nova ideia de nação, de pátria, que passava pela busca de uma entidade 

comum (que era legitimada pelos tempos pretéritos e pelas tradições) denotou uma 

função social bastante consistente à base literária, pois os autores, artistas, 

compositores, criadores em geral do meio artístico, preocupados com os rumos da 

cultura, intensificaram as relações afins, efetivando uma influência na sociedade, 

que jamais fora declarada extinta séculos afora. Lourenço (2000, pp. 86-87) 

escreveu que 



180 
 

(…) o projecto novo de problematizar a relação do escritor, ou, mais 
genericamente, de cada consciência individual, com a realidade 
específica e autónoma que é a Pátria. E como o laço próprio que une 
o escritor, enquanto tal, à sua Pátria, é a escrita, a problematização 
dessas relações é antes de tudo problematização da escrita, nova ou 
inovadora maneira de falar a Pátria escrevendo-a em termos 
específico [...]. A partir de Garrett e Herculano, Portugal, enquanto 
realidade histórico-moral, constituirá o núcleo da pulsão literária 
determinante.  

O conceito do pioneirismo de Portugal desde a ideia do desbravamento de 

mares, as navegações que exploraram outras terras e a tendência à migração 

caracterizaram os portugueses durante séculos, sendo que a mais antiga forma de 

registro surgiu bem antes da fotografia e de outras veiculações culturais, a escrita, 

emoldurada pela habilidade dos autores com as palavras, convertendo em imagens 

para os leitores. Almeida Garrett trouxe à tona outra perspectiva de leitura das 

viagens lusitanas, afirmação oriunda de muitos estudos em torno de suas obras, 

conforme apresentado neste trabalho. Por outro lado, quando Garrett experimentou 

a criação de uma narrativa que em seu enredo se opôs à direção das inspirações 

marítimas, o que antes era visto como reconhecimento oficial, que prioritariamente 

definia Portugal como ponto de partida, foi o momento em que novas 

experimentações ocorreram. 

 A população das regiões ocidentais, muito além de Portugal, viveu o épico 

Camões como algo verdadeiro e como ponto alto de identificação, viu-se como a 

nação eleita, a observação da natureza, dos sonhos, de tudo que se esperava além 

dos mares, e o inevitável sofrimento, o sentimentalismo, representado na saudade 

da terra natal, ainda que seja muito forte a marca de um nacionalismo, da missão de 

elevar os emblemas patrióticos do povo português, o estilo do autor apresenta 

maiores singularidades que transpassam a ideia inicial tão nacionalista, conforme 

Pedrosa (2015, pag.4): 

[...] a versatilidade formal que adveio desta nova forma de 
perspectivar e enquadrar a literatura passou, em primeiro plano, pela 
recusa de modelos. Ao mesmo tempo, Garrett passou a admitir ‘‘um 
princípio de variabilidade histórica, nacional e subjectiva do 
imaginário e do gosto’’ (Monteiro, 2006, p. 46). Neste sentido, a 
literatura nacional passou a ser vista como necessária para a auto-
identificação colectiva, tendo sido usada para forjar uma unidade 
entre elementos de uma mesma nação, que deviam identificar-se 
com a herança comum, uma vez que pertenciam a uma identidade 
colectiva que era capaz de sobrepor-se a qualquer outra. 
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 Almeida Garrett escreveu com transcendência o próprio trajeto que realizou 

em sua vida, agregando o tema das viagens, os exílios, que nas suas obras 

assumem função mais densa, mais complexa e mais detalhada que o relato 

descritivo, uma vez que tenham em suas ideias muitas imagens, ambientações, 

informações e histórias intercaladas entre realidade e ficção, que permitiram novas 

perspectivas que também saíram e saltaram literalmente da criação dos livros e das 

apresentações dos palcos para que surgissem as sedes de tais criações. E diante 

de tantas intempéries políticas e econômicas, sociais, limitações, destruições e 

decepções, aparecem os dramas amorosos e as digressões filosóficas, capazes de 

fazer a população opinar, interferir, continuar...Trazendo outros significados para o 

destino de Portugal e consequentemente de outras nações: a identidade de cada 

um, em sua terra de origem ou não, a reflexão da necessidade da cultura, o respeito 

e reconhecimento do passado histórico da arte como grande mentor da educação, 

como elemento transformador da evolução humana. 

Como escritor do romantismo, Almeida Garrett revelou habilidade ao lançar 

mão da estratégia de perceber e narrar os mais prosaicos acontecimentos de amor e 

as histórias populares que conhecera, revelando a memória coletiva, a voz dos 

populares, daqueles que não frequentavam as frisas teatrais, aqueles que muitas 

vezes estão ausentes na escrita da História convencional e, à medida que utiliza da 

ironia com elegância e ao mesmo tempo com autoridade a situação política de seu 

país, constrói as tramas de maneira de sábia e bastante perspicaz ao tecer as 

tramas da poesia, da prosa e da dramaturgia, trazendo as palavras ao seu favor e 

expressando ao povo os melhores espetáculos, um “logro magnífico” (Barthes, 2007, 

p. 16) da língua, da escrita, da história da arte e de toda a cultura viva. 

 Em 26 de abril de 2019, infelizmente ocorreu um incêndio na casa onde 

Almeida Garrett nasceu e viveu até os cinco anos, na rua Dr. Barbosa de Castro, na 

cidade do Porto, a Câmara Municipal da região estava interessada em adquirir o 

prédio para construir o Museu do Liberalismo. A casa na realidade era um edifício 

que possuía quatro pisos e duas fachadas: uma para a rua Doutor Barbosa de 

Castro e outra para a rua das Virtudes . Em 1864, 60 anos depois de ter saído da 

residência e 10 anos depois da sua morte, a Câmara Municipal do Porto colocou 

uma lápide neoclássica no primeiro andar da casa onde se podia ler: “Casa onde 

nasceu aos 4 de Fevereiro de 1799 João Baptista da Silva Leitão Almeida Garrett”. A 

lápide era uma das várias homenagens ao escritor e político na cidade do Porto — 
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há estátua do escritor na Avenida dos Aliados e a biblioteca municipal  também 

ganhou o seu nome — segundo a Plataforma Porto dos Museus. 

  O jornal Observador noticiou o fato, por Miguel Marques (2019, pag.12): 

A casa onde nasceu o escritor Almeida Garrett, no Porto, foi esta 
manhã de sábado completamente consumida pelas chamas de um 
fogo que deflagrou ainda durante a madrugada. O incêndio, de 
causas desconhecidas, ocorre um mês depois de a Câmara 
Municipal anunciar estar a ponderar adquirir o edifício que já se 
encontrava devoluto para fazer nascer ali o Museu do Liberalismo. 

Apesar do lamentável acontecimento, as autoridades responsáveis pela 

restauração foram acionadas para avaliar o que ainda poderá ser realizado no 

espaço. Mesmo diante de uma notícia assim, registra-se que nem mesmo as 

catástrofes naturais ou delitos provocados podem segurar a arte, um grande número 

de pessoas volta suas atenções para conhecer e entender ainda mais a história de 

Almeida Garrett e manter vivo seu ideal de salientar a cultura. É como um efeito 

reverso, das fatídicas ações à consolidação da memória e da riqueza cultural. 

Ainda que Almeida Garrett não seja nenhuma unanimidade nos estudos sobre 

suas obras (o que também é deveras benéfico, sob o ponto de vista da liberdade de 

expressão, de criação e opinião), não seria completo ocultar críticas, para tanto, é 

relevante que sejam apresentadas algumas opiniões em torno da produção de 

Garrett, como Bernardes (2012, pag.122): 

Ignorar a dívida de Almeida Garrett, mormente no que diz respeito às 
suas criações da juventude, para com a gramática 
do respublicanismo que circulava na Europa do Sul de então, bem 

como nas colónias americanas dos países ibéricos, será não levar 
devidamente em conta o epíteto que ele próprio escolheu para si: o 
de “Alceu da Revolução”. Com efeito, assim se define e se decide o 
que foi o posicionamento crítico do jovem escritor em tempos de 
indefinição política e diante do lastro caótico que as invasões 
napoleónicas e, depois, as repercussões liberalizantes que as lutas 
que desencadearam, tiveram em Portugal e nos seus domínios 
coloniais (Brasil).  

 As questões que abordam as atividades políticas de Almeida Garrett são 

bastante contundentes, todavia, é que, desde os primeiros anos em que esteve 

envolvido na corte, manifestava sua visão mais progressista. Desde os tempos da 

primeira vitória do liberalismo, enfrentando demissões de cargos e até mesmo os já 

mencionados exílios. Segundo Bernardes (2012, pag.122) 
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Na verdade, a cega subordinação da retórica política ao magistral 
império do estético de que Garrett foi, indubitavelmente, voz e pena, 
pode fazer perigar a própria hermenêutica textual, na medida em que 
despe a metáfora daquilo que, segundo Nietzsche, é o seu objecto: a 
verdade. Nos efeitos visados pelo jovem escritor ecoava a recepção 

do cenário literário espanhol, francês ou inglês inspirado no 
paradigma que a queda da República romana às mãos da usurpação 
de César ofereceu, em crescendo desde o século XVII, a uma vasta 
literatura de matiz patriótico (que glosou amiúde, os exempla de 
figuras como Catão e Brutus). Porém, não apenas. O legado clássico 
enformou, também, a partilha activa e irmã que, em resposta tão 
cívica quanto apaixonada, avolumava nos países do Sul as hostes 
patrióticas na sua luta contra as novas reactualizações do 
despotismo, fossem elas encarnadas por Napoleão, ou pelos áulicos 
que tinham feito da Monarquia uma instituição antipatriótica e 
fomentadora do servilismo. 

 

 Entretanto, tais afirmações não são negativas, muito menos presas a 

pensamentos críticos de ordem ufanista, pois os ideais apresentaram uma 

veiculação que ultrapassou a nação portuguesa e estavam muito bem articulados na 

concepção de uma busca por criações de caráter mais universal, uma vez que as 

ideias surgiam embasadas no desejo de colocar em prática a liberdade, que 

representava uma das formas mais efetivas dos direitos dos seres humanos. 

   As atividades culturais requerem que os seres interajam para estabelecer as 

relações, como afirma Vygostsky (2005 pag. 26) “a interação social é o motor de 

aprendizagem”, ou ainda (2001, pag. 64 ) “O conhecimento é o produto da interação 

entre a pessoa e o meio, mas o meio entendido como algo social e cultural, não 

apenas físico”. E ainda (2004 pag. 76) “Nós nos transformamos em nós mesmos 

através dos outros”.  A cultura determina em grande parte nossas necessidades e no 

contexto da contribuição de Almeida Garrett é possível relacionar a comunicação 

humana que vai além das relações de poder ou acúmulos materiais, sob o grande 

triunfo do conhecimento.  Sakamoto (1999, pag.23) afirma que “resgatar a 

particularidade de realização da criatividade é fundamental para que possamos ter 

em vista, o aspecto essencial do fenômeno humano criativo”, assim, autores e obras 

como Almeida Garrett podem percorrer o tempo e o espaço sob os intensos olhares 

voltados para a cultura.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo o processo voltado para a contribuição cultural de uma nação é válido, 

legítimo e essencial não apenas na região de origem, mas em todo o alcance que 

obtém, por esta razão é possível afirmar que Almeida Garrett, pela criação das 

obras, pela qualidade e continuidade de suas produções mesmo após mais de 160 

anos da morte do autor. Destaca-se também, a realização de locais que sediaram e 

sediam até hoje a cultura, no teatro, na música, dança e outras mídias, estendendo 

a existência de lugares que efetivam a cultura para o público.  

É importante recordar que o Conservatório de Arte Dramática teve sua 

criação permitida pela rainha D. Maria II por meio de um decreto de 15 de Novembro 

de 1838, configurando um espaço que já existe há quase 200 anos. Desde a sua 

inauguração, foi estabelecido que o conservatório estivesse na seguinte disposição; 

composto de no mínimo três escolas com salas especialmente reservadas e 

estruturadas, sendo que o resultado foi maior: uma para as Artes Dramáticas, outra 

para Música, outra para Dança e Mímica, além de um espaço para Ginástica 

Especial. 

É de conhecimento que nos bastidores e na tomada de decisões, frente à 

toda a organização do Conservatório estava a figura de Almeida Garrett, a quem se 

homenageia sempre que há um evento relacionado à história do conservatório, o 

autor fora incumbido da planificação dos estudos e de providenciar todas as 

condições de erguer o que se encontra hoje como um dos lugares mais importantes 

da cultura de Lisboa. 

Em torno da extensão dos acontecimentos, à medida que tudo se cumpria, as 

obras também ganhavam maiores possibilidades de veiculação, além de atender 

aos anseios de sua Majestade, a exaltação da cultura como valorização nacional, 

outros caminhos também foram valorizados, Garrett acompanhava o desempenho 

dos estudantes que se formavam, para posteriormente criar uma nova companhia de 

atores nacionais, que também fizeram turnês em outros espaços, difundindo o 

sucesso da criação do conservatório. 

Há preocupações constantes, o que também pode ser visto, considerando a 

problemática, de um modo bastante necessário, para manter a chama da 
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transformação acesa diante de tantas dificuldades relacionadas à cultura, Bornheim 

(2007 pag.9-10)  

A situação do teatro contemporâneo é extremamente complexa, para 
não dizer caótica. Errado, contudo, andaria quem disso inferisse que 
se trata de um teatro pobre, sem imaginação, desprovido de recursos 
maiores. Deve-se mesmo afirmar que é exatamente o contrário que 
se verifica, o panorama do teatro de hoje é, inegavelmente, de uma 
riqueza imensa, de uma pluralidade de experiências jamais vista em 
nenhuma fase da história da dramaturgia e da arte cênica. E é 
precisamente essa pujança que torna a realidade teatral 
problemática, complexa e mesmo caótica. O grande problema está 
em captar a sua unidade, ou em estabelecer critérios básicos que 
possibilitem uma visão orgânica e unitária no conjunto.. Poder-se-ia 
imaginar que essa dificuldade se deva ao fato de ainda não 
dispormos da suficiente perspectiva histórica para julgar tal estado de 
coisas. Isto, porém, afora de ser demasiado simples, desobriga a 
necessidade de uma tomada de consciência da situação. 

A movimentação para um olhar voltado às artes de modo transformador 

sempre será bem-vinda, para que as produções culturais sigam em atividade e 

assim, forneçam uma fonte constante de conhecimento, que adere beneficamente 

no campo da educação, dos estudos filosóficos, sociológicos e antropológicos, além 

de incentivar a criatividade, abrindo espaço para reflexões, transformações e uma 

visão de mundo capaz de trazer uma representação humana qualitativa no campo 

das artes.  

O Portal do Instituto Brasileiro de Museus, por exemplo, apresenta projetos 

inteiramente voltados ao legado cultural. Ao comparar o início da proposição 

existente quanto à produção cultural de Almeida Garrett, é possível encontrar elos 

que permitem a continuidade de uma ideologia artística capaz de obter efeitos 

positivos, tal como o Teatro Dona Maria II em Lisboa e o Conservatório Nacional de 

Lisboa. Partindo do princípio de uma proximidade histórica entre Portugal e Brasil, o 

legado de Almeida Garrett incentiva os artistas atuais, os estudiosos de temas afins 

e o público, este o maior termômetro para avaliar as ações culturais. 

Em seguida, há também o que podemos considerar como a força da 

memória, os registros culturais que proporcionam um movimento constante que 

pode apresentar mudança, reflexão e diálogo acerca de obras e práticas advindas 

da qualidade de seus autores.  

Os processos de transmissão cultural, que ocorrem ao longo da história, nos 

quais as gerações mais velhas transmitem às gerações mais jovens a cultura do 
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grupo, definem até hoje uma forte conexão entre os tempos pretéritos que servem 

como grande referencial para o repertório artístico capaz de enviar mensagens por 

meio de diversas manifestações de criatividade envolvendo a escrita, a leitura 

pública, a poesia, a música, a dança e as vias cênicas como o teatro, o cinema e a 

televisão. Almeida Garrett foi um dos autores que conquistou todas essas esferas, 

várias ainda em vida, tão somente não tendo visto suas obras no cinema e na 

televisão por ter morrido antes do advento de tais formas de veiculação artística. 

A partir dos estudos sobre a humanidade, muitos sociólogos e historiadores 

do Brasil, a partir do século XIX, buscaram explicar a formação do povo brasileiro a 

partir das reminiscências de Portugal, em especial no campo das artes, 

caracterizado pela diversidade cultural, enquanto uma nação. Ao voltarmos às 

atenções para a trajetória de Almeida Garrett, nota-se que o Brasil, como extensão 

totalmente compreensível a respeito da colonização, apresenta características 

semelhantes entre os autores. Machado e De Paula (2011, pag.1) indicam a 

importância do trabalho de Almeida Garrett e seu pensamento quanto ao que 

escreveu, 

Almeida Garrett foi um dos mais importantes teatrólogos 
portugueses. Sua obra é marcada por um pendor pedagógico que 
educa e forma uma população, na medida em que a sociedade 
portuguesa se recuperava de grandes conflitos que lhe 
impossibilitaram acesso à educação. O objetivo maior de suas peças 
era de que a lição do passado se fizesse também no presente, 
levando em consideração que o que passou é marcado por valores 
de integridade que o contemporâneo desconhece ou então vê com 
saudosismo. 

O estilo da língua portuguesa foi renovado por Almeida Garrett, no teatro, na 

poesia e na prosa, realizando observações em que muito aproveitou o conhecimento 

adquirido em decorrência do seu contato com as obras de outros autores célebres, 

como Shakespeare, Camões, Byron, Benthan, sem perder sua originalidade como 

autor, pelo contrário, firmando-se em termos de produção literária de alta qualidade 

e apreciação da parte do público até os dias atuais. 

A ideologia do romantismo, por exemplo, constituiu uma sequência de fases 

históricas mesmo após a existência oficial de dois países independentes. E a 

produção cultural de vários desses autores foi exclusivamente dedicada ao aspecto 

das artes como objeto principal de diálogo com a sociedade. O legado cultural que 
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foi herdado dos povos que se misturam deu origem ao que se encontra nos dias 

atuais, entendendo-se que não é apenas uma via, mas sim uma variação no campo 

criativo, tanto vanguardista quanto experimental muito útil àqueles que buscam o 

conhecimento.   

As edificações, construídas em decorrência da luta de Almeida Garrett para 

que a cultura fosse estendida, podem carregar a interpretação inicial de que tudo se 

tratava de um pedido da Rainha Maria II em torno de uma valorização nacional, o 

que de fato ocorreu e que também não é demérito tampouco algo de significância 

simples diante dos acontecimentos sucessivos em Portugal, no entanto, há que se 

registrar que Almeida Garrett destacou-se pela qualidade de suas obras, atingindo 

seu público de modo a conquistar o respeito do que sempre acreditou, levando a 

arte e sua produção cultural de modo admirável além das fronteiras de seu país. 

Almeida Garrett possui uma referência histórica de iniciador do movimento do 

Romantismo em Portugal, com todos os seus títulos, nomeações e passagens 

importantes pelo seu país, o autor poderia ser lembrado por diversas ocasiões em 

que sua participação em tantas ações, entretanto, a renovação do painel 

dramatúrgico, ampliando dinamismo para o teatro e o alcance, inclusive 

posteriormente, representa uma produtividade cultural significativa que rompe 

barreiras, fronteiras, épocas, classes sociais e sobrevive às tempestuosas relações 

humanas no campo da política em constantes disputas de poder.  

Uma das afirmações mais marcantes de Almeida Garrett relacionadas à 

cultura está no prefácio de uma das primeiras publicações de Um Auto de Gil 

Vicente (1838, pag.21): 

Em Portugal, nunca chegou a haver teatro: o que se chama teatro 
nacional, nunca. […] O teatro é um grande meio de civilização,mas 
não prospera onde a não há. Não têm procura os seus produtos, 
enquanto o gosto não formar os hábitos e com eles a necessidade. 
Para principiar, pois, é mister criar um mercado fictício. 

A peça foi montada pela primeira vez no teatro da Rua dos Condes, em 1838, 

no mesmo ano de sua publicação, de forma metalinguística, Almeida Garrett coloca 

em três atos um personagem verídico (Gil Vicente) que tem planos de realizar uma 

homenagem à Dona Beatriz (rainha) à Sabóia, para contrair núpcias com Carlos III. 

É observado que neste enredo, de fundo histórico, as personagens deixam 

transparecer aspectos críticos, em especial relacionados à corte e à vida 
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monárquica. Entretanto Almeida Garrett deixou bastante clara sua posição no 

prefácio da peça, ao afirmar, na época, sobre o fato de “Em Portugal, nunca chegou 

a haver um teatro...” seguindo seus argumentos a respeito do teatro ser um grande 

meio de civilização, reitera sua ideia de expandir a cultura. 

Assim, a civilização mencionada é fundamental para a continuidade das 

atividades artísticas, para Garrett, os hábitos culturais naquela época deveriam ser 

colocados em prática, o que de fato aconteceu, revelado neste trabalho a 

importância da sua produção cultural e todos os efeitos benéficos em torno da arte. 

Historicamente convém relembrar que as grandes modificações políticas, 

econômicas e sociais do século XIX fizeram sentir os seus reflexos, nomeadamente 

no campo literário e artístico, era necessário que algo diferente da parte da 

expressão artística pudesse elevar tudo que fora construído. Não se tratava de uma 

situação de negar o passado, muito menos de desprezo aos costumes ou de afirmar 

que nada mais servia ao público, todavia a propulsão de novos elementos urgia 

diante de uma época extremamente instável. Almeida Garrett foi o autor que trouxe 

a união de tudo que fora criado em termos de escrita e teatro, para que o velho 

arcabouço cultural viesse á tona em formato de novidade, de ruptura com os moldes 

acomodados, foi desta maneira que a cultura teve sua marca indelével em toda a 

trajetória de Garrett. 

Enquanto a política governamental estava em alta ebulição e em choque com 

tantas dissidências de seus componentes, o ideário romântico mostrava sua 

expressão na poesia, no teatro, nos romances históricos, bem como na pintura e 

escultura e em todas as artes. Se fora marcante no plano estético, não deixou de ter 

uma intervenção pertinente e oportuna na sociedade civil. Assim, características 

como o lirismo, a sensibilidade e o individualismo constituem um eco junto da 

burguesia citadina portuguesa, que fruindo os novos gostos, recebeu de bom-grado 

as medidas legislativas de 1836, que estiveram na base do relançamento do teatro 

português, aguardado por muitos e deixando outros com ares de indignação diante 

de aspectos considerados ousados para a ocasião. 

A trajetória de Almeida Garrett é também uma necessidade do resgate 

histórico para Portugal, a atualização e facilitação do acesso a leitura é legitimada 

pelo fato da sua importância para estudantes desde o período de Garrett em vida e o 

trabalho de muitos pesquisadores da área de literatura e teatro. Ao ver a 

disponibilização de suas obras em meios públicos de acesso, abertas para 
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discussões de variados segmentos de ordens artísticas, que incluem o estilo, a 

crítica social, as mudanças, as semelhanças, a pertinência de evocar suas 

características nos dias atuais, muitos poderão verificar os textos, a história dos 

enredos das peças e romances, revelando os desdobramentos e análises 

decorrentes tanto da escrita, da dramaturgia, das montagens e da situação social 

que se destina elementos que constituem a importância para a formação da 

literatura e do teatro. 

Diante da ascensão da burguesia, reagindo como classe de poder, que 

modificou consideravelmente os absolutismos da Europa, ocorreu o contraponto 

artístico, surge o movimento romântico, que se pode afirmar como um reflexo no 

qual os burgueses se identificavam especificadamente nas qualidades que legavam 

possuir. O primeiro dos ideais românticos é, sem dúvida, o culto do eu, denotando 

um aspecto individualista que se preocupava com uma vida melhor, mas não 

propriamente para todos. Esse individualismo aparece atado à expressão da 

sensibilidade. São os ideais românticos condimentados com a necessidade de 

evasão e exotismo no espaço e no tempo, fórmula com tradução artística no gosto 

pelas paisagens medievais e pela fuga para espaços inexplorados das Américas, ou 

do Extremo Oriente. Todo esse painel histórico ilustra as obras que atingiam 

diretamente os seus criadores, muitas vezes inspirados, outras vezes atingidos, o 

que não fora diferente com Garrett. 

O que se pode afirmar também sobre Almeida Garrett, como um dos 

introdutores da prosa moderna de seu país, contribuindo para uma inovação no 

painel literário de Portugal, por meio de uma linguagem que se aproxima bastante da 

língua falada, do cotidiano dos populares, guardando sempre de um modo elegante  

a temperança artística e literária. O seu estilo repleto de variações modificou a 

escrita convencional da época, ao utilizar estrangeirismos em suas narrativas,ao 

apresentar um estilo declamatório que por vezes não evitava se perder em 

divagações, aspectos que outros autores se espelharam, além de revelar um 

refinado e bem posicionado humor com toques irônicos.  

A crítica presente aos grupos e instituições políticas do seu tempo também foi 

um elemento importante para as discussões em torno de sua posição artística. As 

personagens concebidas exibem uma condição diferente, nada linear e mescladas 

de estéticas clássicas, dramáticas e trágicas, surgindo no princípio de modo singelo, 

permitindo que a prosa elaborada com requinte e ao mesmo tempo simplicidade 
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ostente uma vasta complexidade psicológica nas obras que seguiram entre as 

diversas situações que passou todas as vezes que externava pensamentos 

provocadores na sociedade. Como em sua citação de Viagens na minha terra (1984, 

pag.106): 

Formou Deus o homem, e o pôs num paraíso de delícias; tornou a 
formá-lo a sociedade, e o pôs num inferno de tolices. O homem — 
não o homem que Deus fez, mas o homem que a sociedade tem 
contrafeito, apertando e forçando em seus moldes de ferro aquela 
pasta de limo que no paraíso terreal se afeiçoara à imagem da 
divindade — o homem assim aleijado como nós o conhecemos, é o 
animal mais absurdo, o mais disparatado e incongruente que habita 
na terra.  

Almeida Garrett possui um legado no tempo presente que faz a ponte ao 

passado ultrapassar o caráter memorialista, faz as consultas estudantis 

ultrapassarem a obrigação de realizar uma pesquisa, faz as discussões em torno de 

estilo, estética, política e arte não serem mais as mesmas após iniciadas. Uma 

exclusividade: talvez não. Um fato? Absolutamente sim. As obras escritas por 

Almeida Garrett não caíram no ostracismo, não foram banidas e muito menos 

acusadas de nenhum comportamento ofensivo ao povo, nenhuma ocorrência que 

desrespeitasse a nação. Seguem vivas, em montagens experimentais, em leituras 

de grupos literários, em conteúdos educacionais, desde o ensino fundamental até o 

ambiente universitário, enaltecendo a arte, a cultura e a necessidade de ver e rever 

o mundo sob novas formas diante das adversidades criadas pela natureza humana e 

os mistérios de natureza não humana.  

Almeida Garrett defendeu uma necessária valorização da cultura popular, o 

símbolo romântico que o povo sonhara, mesmo tendo nascido em meio a uma 

ambientação na qual prevalecia a educação clássica.  A sua produção apresentou 

uma crescente atenção aos interesses públicos, desde a participação do povo na 

história até as nomeações futuras de pessoas que tiveram acesso aos estudos. 

Almeida Garrett é um nome marcado na literatura que representa uma série 

de atributos para justificar a permanência e a necessidade de conhecer suas obras, 

dentre as argumentações estão a estética romântica, a celebração do painel 

histórico do passado, a atuação política que sempre esteve em prol da expressão 

artística e da liberdade do povo quanto ao acesso à cultura. Pedrosa (2015, pag.16) 

afirma que 
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Garrett construía o presente olhando para o passado: queria reformar 
para garantir o funcionamento de novas instituições. Por esse motivo, 
foi o criador do Teatro Nacional e exerceu actividade política no 
Parlamento, onde alguns dos seus discursos ficaram célebres. O 
autor tinha, por isso, uma vida agitada, entre política, literatura e 
Parlamento. Os anos 40 desse Romantismo cristalizaram à volta de 
Garrett. 

A figura construída em torno de Almeida Garrett também é um ícone no 

cenário literário de Língua Portuguesa por várias razões, como escritor de variados 

estilos, prosa, poesia e teatro e sob intensa atividade política escreveu legítimas 

obras primas que até hoje permanecem ativas, seja nas leituras ou nas montagens, 

além de ter exercido grande influência no espaço público como político, jornalista e 

legislador sob vários cargos e funções que custaram muito sua entrega e a 

determinação para realizar projetos. 

A formação acadêmica de traços árcades e iluministas que recebeu, permitiu 

sua participação intensa no período da Revolução Liberal, quando adquiriu uma 

opulenta consciência política, que reflete diretamente na inspiração para suas obras 

em marcantes contribuições ao Romantismo social português. Ressaltar a sua luta 

pelas ideias liberais e, entre exílios ter enfrentado a prisão e desentendimentos com 

o governo, é muito importante para a compreensão da história literária. No período 

em que chegou aos cargos de diplomata, deputado e ministro, consegue maior 

projeção para suas obras e intentos artísticos, resultando na edificação dos pólos 

culturais de Lisboa. Ao “reinterpretar Camões como modelo da relação entre 

indivíduo, escrita e nação” (Grossegesse, 2003, p. 312) há uma abertura para 

pesquisas e opiniões, todas muito bem recebidas do ponto de vista cultural, como 

indica Pedrosa (2015, p.14), há relações ainda mais extensas da produção de 

Almeida Garrett e sua relação filosófica e literária, de maneira intertextual: 

Este olhar para o passado para legitimar o presente não é de 
somente. Afinal, para transformar a sociedade, Garrett teria, e teve, 
de ocupar-se das suas raízes. Precisou, para isso, de estudar a 
História de Portugal. Propôs-se fazê-lo e tornou-se, assim, em 1838, 
cronista-mor do reino, sendo responsável pela organização e 
realização de conferências públicas sobre a história de Portugal. O 
interesse pela história verifica-se em Garrett ainda de outra forma: o 
seu teatro era pautado por temas inspirados no passado nacional. O 
autor era fascinado pelo princípio democrático de Rousseau. 
Consagrava, por isso, à criação literária, o princípio da liberdade, 
como o fazia em relação à regeneração do país. A liberdade 
garantiria a civilização, por intermédio da instrução. 
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O vasto conhecimento de Garrett em relação ao que pretendia fazer como 

escritor e como homem das artes, participando de praticamente todas as etapas de 

uma peça, por exemplo, desde a leitura até a montagem, configurou um diferencial 

que fez chegar a mensagem ao povo, inicialmente por meio de seus leitores e 

espectadores,  

O autor fazia parte do partido da ordem e confessava ser um poeta 
da ordem: havia, por isso, no Romantismo, principalmente no seu 
Romantismo, uma responsabilidade de organizar e regenerar, criar 
uma ligação entre o movimento literário e as novas estruturas 
políticas do país. Garrett era, por isso, o agente ideal para esta 
revolução: enquanto poeta e legislador formado no quadro mental do 
Iluminismo, teria todas as condições para levar a cabo esta 
regeneração cultural. O Romantismo, debruçado sobre o passado, 
combate pelo futuro em nome do passado, teve, contudo, duração 
curta, encontrando lugar nos períodos de transições dramáticas: a 
alma não resistiu a ser maior do que a realidade, diria um dia Lukács. 
Este combate pelo futuro em nome do passado viria também a ficar 
claro na obra Viagens na Minha Terra (1846): também aí há uma 
inclinação sobre o passado com o objectivo de orientação em 
direcção ao futuro (Duarte, 2003, p. 153). 

Assim Garrett é considerado o iniciador do Romantismo em Portugal, por 

conta da sua imensa participação literária, em especial a publicação de Camões, na 

qual já era possível observar os traços nacionalistas e idealistas em sua crítica 

literária Bosquejo da História da Literatura e Língua Portuguesa, texto cujo conteúdo 

desde o princípio apresenta a retomada das origens e a valorização da língua, e o 

tom idealista com que trata das questões nacionalistas e patrióticas. A riquíssima 

contribuição histórica é um fato evidente que possui um valor para a literatura, o 

teatro e juntos, para a cultura, de modo singular, pelo fato de interferir diretamente 

no contexto político, histórico e cultural, incluindo os aspectos críticos que 

constituem a manutenção das pesquisas, da troca de conhecimento e da conexão 

constante das contribuições históricas de séculos anteriores e as ideias pertinentes 

ao momento atual de cada época. 

Além de tamanha produção cultural, o conteúdo das obras de Almeida Garrett 

estabelecia críticas diretas ao conceito social, como aparece em Viagens na Minha 

Terra, (1984, pag.76) com a seguinte afirmação: 

 E eu pergunto aos economistas-políticos, aos moralistas, se já 
calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, 
ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à 
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ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta, para 
produzir um rico. 

A contribuição cultural de Almeida Garrett como produtor estende-separa  

maiores aspectos conjuntura histórica, a ascensão do liberalismo considerando as 

sucessivas revoltas em Portugal e outros países da Europa, em que o autor viveu e 

fez a sua obra, tendo sido marcada por mudanças políticas, culturais e sociais, seria 

também marcada por mudanças na língua e na literatura. Assim, o liberalismo 

avançou de um modo independente de algum resultado vitorioso, apresenta diversas 

questões nacionais identitárias que surgiam em força, entre outras, na obra do 

autor.Em Viagens na minha terra, escreveu de maneira célebre a respeito dos livros 

e dos títulos: “Há livros, e conheço muitos, que não deviam ter títulos, nem o título e 

nada neles.E há títulos também que não deviam ter livro, porque nenhum livro é 

possível escrever que os desempenhe como eles merecem”. 

Mediante os diversos conflitos, que resultaram em mudanças políticas e 

sociais em praticamente todos os continentes, a literatura não ficou incólume aos 

movimentos existentes. Visivelmente as transformações históricas surgiram e 

provocaram uma alteração também na história da literatura, o que resultou em algo 

que se assemelha a uma junção entre Romantismo e Liberalismo e toda a cultura de 

formações seculares ou até milenares, apresentaram uma nova estética que 

interferiu diretamente na sociedade. 

A literatura modificada recebe uma função maior, aquela de estar mais 

próxima das pessoas e capaz de trazer pensamentos mais elaborados, de provocar 

as opiniões, por consequência, forma-se em meio à introdução do Romantismo em 

Portugal uma singular proposta poética e literária, mas talvez mais ainda, uma ação 

de postura política (leia-se não partidária, mas política de atos).  Tal fato surge 

perante uma época em que os escritores discutem de modo mais incisivo sobre a 

função e os efeitos da literatura em relação à cultura traçada pela modernidade 

histórica, uma vez que já não seria mais possível homogeneizar os estilos, bem 

como as tendências resultantes de todo um processo político na sociedade. 

A liberdade de criação em torno da cultura não é um privilégio da nobreza, 

não é um evento restrito aos letrados ou aos intelectualizados em decorrência da 

camada social financeiramente favorecida, e Almeida Garrett já vislumbrava que 

mesmo diante das desigualdades sociais, a uma elite exclusiva e separada do povo, 

a cultura avançaria como a água que encontra formas de escoar, de tal forma que o 
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passar dos anos mostrou e provou a força da produtividade cultural a partir da 

qualidade das obras existentes. 

O trabalho de Almeida Garrett pode ser visto como uma abertura de portas 

para o segmento cultural, pois há elementos promissores que iniciaram por meio das 

obras do autor, a começar pela escrita, contemplando várias modalidades artísticas, 

como por exemplo, a leitura, o conhecimento e a troca de informações entre 

gêneros; prosa, romance, poesia, teorias literárias, o teatro, os roteiros adaptados e 

o advento de novas formas de veicular a cultura, como o cinema, a televisão, a 

mídia na web, capaz de alcançar um número muito maior de pessoas e em lugares 

que talvez jamais fosse possível imaginar que a literatura e a dramaturgia surgissem 

de modo benéfico e transformador no painel social de características tão distintas.  

Esta é uma das maiores conquistas, das maiores vitórias e dos maiores 

trunfos que a cultura possui, mesmo diante dos problemas mais diversos, a cultura 

sobrevive à guerras , renasce dos pontos mais inimagináveis , floresce no deserto 

da decepção humana e permanece séculos afora com um poder muito maior do que 

os valores financeiros ou de outra ordem material. E Almeida Garrett, obviamente 

não foi o único, mas indubitavelmente foi um dos grandes nomes que contribuiu em 

vida e ainda contribui com a feitura de suas obras e do resultado de suas ideias que 

se materializaram como espaço de cultura permanente. 

A Revolução Francesa foi sem dúvida um exemplo de um dos fatos mais 

marcantes na Europa que atingiu diretamente todos os represantes artísticos por 

assim dizer, a arte como expressividade humana e até não humana, em conjecturas 

além da vida ou de ordem questionadora da multiplicidade do universo, fez nascer 

diversas galerias subjetivas para a formação cultural. Assim, Almeida Garrett 

constituindo um período temático de grande representação historiográfica não ficou 

incólume aos efeitos das transformações sociais, considerando que o autor nasceu 

exatamente no ano que demarca a derradeira parte de intensa agitação política que 

impactou todo o continente europeu. 

Esta tese, em sua totalidade, procurou apresentar que o trabalho de Almeida 

Garrett de fato ultrapassou o universo literário. Além de uma nova estética capaz de 

envolver o “novo e o velho” em termos de recursos artísticos, pois recorreu ao 

memorial histórico, trouxe uma ruptura dos moldes habituados da escrita. 

 Assim, esta temática entre que é conhecido como os antigos (parte histórica) 

e os modernos (rompimento das convenções já esperadas ou até mesmo impostas). 
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Questionou-se também, ao longo das pesquisas para este trabalho, se as 

experiências decorrentes das varidas revoltas que Almeida Garrett presenciou 

teriam sido determinantes para que a força cultural ganhasse tamanha força. O que 

se responde quanto a esta questão é o fato da história ser constantemente marcada 

não apenas por revoltas, mas também por guerras e grandes catástrofes, 

responsáveis por mudanças na sociedade.  

O diferencial em torno de tais fatos é como ocorrem as mudanças. Ao tratar 

do tema de Almeida Garrett como um grande agente de contribuição cultural no 

cenário artistico para a população, encontra-se uma forma de mudança que manteve 

o desejo de apreciar a literatura, o teatro e outros veículos de comunicação em 

movimento, para benefício do povo, o que se realizou e se realiza por meio do 

conhecimento, do questionamento, da discussão e da experimentação. 

Seja na atuação de mobilização política ou durante a transformação estética a 

literatura apresenta uma espécie de suporte já existente, que seria o estilo 

classicista. Almeida Garrett que, nos textos dos anos 1820, auxiliou na construção 

estética do patriotismo. E poderia ter ficado neste âmbito, se aquilo que mais o 

ressaltasse fosse alguma glória ou lembrança maior diante de algum feito 

nacionalista, diante de alguma transformação marcada pela incumbência da rainha 

para elevar a nação. Entretanto, o caminho do autor ganhou amplitude em seus 

propósitos, de estender o que produziu nas suas obras, o que criou como algo novo 

e o que colocou em prática quanto às atividades artísticas. 

Se o liberalismo político não precisou de estar à espera do Romantismo 

estético para se manifestar, seja no discurso político ou literário, a contribuição 

cultural de Almeida Garrett também não se prendeu ao Romantismo. De forma 

brilhante, este movimento literário impulsionou aos demais, com o diferencial de 

possibilitar a apresentação de autores determinantes para a cultura. E um dos 

motivos mais pertinentes é o fato de conhecerem grande parte da história, das 

escolas literárias anteriores e vislumbrarem uma nova perspectiva artística que 

chegou ao povo, sendo que Almeida Garrett, por razões ampliadas ao longo deste 

trabalho, teve uma participação ímpar no processo cultural. 

Almeida Garrett trouxe uma linguagem como produto autônomo em face do 

campo literário. Os acontecimentos históricos serviram para que uma dimensão 

trágico-épica da queda da República Romana, ao considerar um reino tão grandioso 

e com tamanho poder que teve seu fim. De certa forma, Almeida Garrett foi um dos 
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mentores intelectuais capazes de cessar um período bastante problemático, quanto 

ao aspecto político que interferiu na cultura, como de fato ocorre em praticamente 

todas as nações. Contudo, sua obra, como legado cultural, contribuiu e continua 

contribuindo para as movimentações artísticas. 

Outro exemplo em relação à produtividade de Garrett é a legitimidade do dia 

24 de Agosto (Revolução Liberal) permanecer na atitude de requerer o direito de 

resistir diante de imposições absolutistas da época: o chamado despotismo, 

respaldado por um poder até então não reconhecido, mas que rompeu o 

antigo pactum subjectionis e, com relação direta aos direitos do povo, que puderam 

ser resgatados (regenerados, daí a chamada Regeneração) e expressados a partir 

do conceito de cada pessoa ser vista como um cidadão livre (base do conceito de 

pátria e nação cívicas), sobre tal assunto, Garrett se pronunciou de modo a constar 

em sua obra o pensamento em torno daquilo que lutava 

Cumpridas pois pelo povo as condições deste contrato, o rei, que a 
elas falta, falta à fé, ao juramento, e à santidade dele, e por 
esteímpio facto desliga os cidadãos da obrigação, em que se tinham 
constituído. A Nação, pode reclamar os seus direitos e usar de todos 
os meios – justos – para se manter e restabelecer na posse deles. 
(Almeida Garrett, 1985, pag.202) 

Almeida Garrett preocupava-se com as questões culturais de tamanha forma 

que apoiava os abolicionistas, muito além de uma decisão puramente política ou 

conveniente para os departamentos monárquicos voltados ao lucro. Segundo D´alge 

(1990, pag.26) 

A causa da libertação dos escravos interessara Garrett desde os 
anos da vida acadêmica. No ano em que publica o "A Quem Ler" 
das Folhas Caídas e em que está a escrever Helena, advoga, no 
Conselho Ultramarino, não só o fim da escravatura como também o 
direto de os escravos, depois de libertados, entrarem em gozo de 
todos os direitos civis. Por sua iniciativa redige-se a Organização e 
Regimento da administração da justiça nas províncias de Angola, 
São Tomé e Príncipe e suas dependências, para o qual Garrett 
escreve um relatório, que é levado pelo secretário Gomes de Amorim 
ao respectivo tribunal. Para a elaboração desse relatório, interrogara 
Garrett o seu secretário acerca dos costumes e viver dos escravos 
no Brasil, com fizera, com relação a Angola, ao seu amigo Teixeira 
de Vasconcelos.Um dos trechos desse relatório merece ser 
destacado por bem expressar os sentimentos de Garrett, podendo, 
ainda, servir de introdução a Helena:A civilização que destrói a 

escravidão e a escravatura e pugna pela liberdade e igualdade dos 
homens, sem distinção de raça ou de cor daria pouco, não daria o 
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que promete, se desse somente a pátria aos que reinvidica da 
escravidão. Quer, e há de dar-lhes também a cidade, isto é, a 
existência completa dos homens. 

 

 Possivelmente o seu posicionamento político diante da herança constitucional 

anterior, forneceu uma consciência que obteve ao longo dos anos e da inevitável 

instalação de uma liberdade moderna, abandonou o modelo estético eleito para esse 

objetivo, ou seja, conseguiu apresentar suas criações envoltas de um imenso painel 

histórico que conquistou os leitores. 

  Em relação a uma lógica política, após os avanços e recuos do império 

napoleônico, como ressonância da própria ambiguidade do processo revolucionário 

português, não há como negar que as invasões francesas e outras revoltas fizeram 

grande diferença no processo criativo de Almeida Garrett. Convém lembrar que 

antes de 1820, como no decurso do processo revolucionário, habitou em Almeida 

Garrett quando jovem, na época em que foi estudante ainda em Coimbra e tornou-se 

um homem das letras e magistério dos clássicos com o que aprendera, seja dos 

revolucionários franceses, ou dos revoltosos anti-napoleônicos que na Espanha e 

em Portugal, combateram o despotismo.  

 A contribuição cultural de Almeida Garrett ocorreu e ainda ocorre além do 

Romantismo, tendo em vista suas obras-primas tão intelectualmente elevadas e a 

razão de estarem até os dias atuais como de obras conceituadas. É uma prova de 

um grande espetáculo iniciado com os primeiros versos de um escritor que desde 

jovem passou por diversos lugares. As obras dramáticas, por exemplo, constituem 

um verdadeiro marco na história de Portugal como é representado até hoje, 

mostrando a ideologia do autor em caráter de identificação do povo. A posição de 

liberalista que lutava contra o absolutismo de Dom Miguel deu espaço para a 

valorização da pátria, ganhando o reconhecimento de diversas partes.  

  A interação com outras culturas fez Almeida Garrett desejar a concepção e 

realização de uma arte capaz de alcançar outras fronteiras. Não obstante os 

acontecimentos tortuosos, ou quem sabe justamente por conta de tamanhas 

intempéries históricas, foi possível a criação de um grupo de obras que se estendeu 

a uma pluralidade cultural memorável.  
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APÊNDICES 

 

A tese obteve ao longo de sua preparação, um material para ser apresentado 

aos leitores, como parte do processo de pesquisa e desenvolvimento do tema, na 

finalidade de trazer à reflexão e apreciação os mais artisticamente valorosos 

aspectos da obra de Almeida Garrett, tornando-o um produtor cultural no sentido da 

contribuição de suas ações para gerações diversas e deixando um legado para a 

memória e a importância dos estudos artísticos.  

 

OBRAS DE ALMEIDA GARRETT 

 

Ordem cronológica 

 

 1819 - Lucrécia 

 1820 - Mérope (não chegou a ser representada) 

 1821 - O Retrato de Vénus; Catão (representado a 29 de setembro, no Teatro 

do Bairro Alto, a S. Roque); 

 1822 - O Toucador 

 1825 - Camões 

 1826  - Dona Branca 

 1828 - Adozinda 

 1829 - Lírica de João Mínimo; Da Educação (ensaio) 

 1830  - Portugal na Balança da Europa (ensaio) 

 1838 - Um Auto de Gil Vicente (representado no teatro Nacional da rua dos 

Condes) 

 1841 - O Alfageme de Santarém (representado no Teatro Nacional da rua dos 

Condes) 

 1843 - Romanceiro e Cancioneiro Geral - tomo 1; Frei Luís de 

Sousa (representado no teatro particular da Quinta do Pinheiro) 

 1845 - O Arco de Sant'Ana - tomo 1; Flores sem fruto 

 1846 - Viagens na minha terra; D. Filipa de Vilhena  

 1846 - Falar Verdade a Mentir  

 1846 - Tio Simplício; representada no teatro da rua do Salitre, por alunos do 

Conservatório Dramático 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1830
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Lu%C3%ADs_de_Sousa_(pe%C3%A7a_teatral)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Lu%C3%ADs_de_Sousa_(pe%C3%A7a_teatral)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Flores_sem_fruto&action=edit&redlink=1
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 1848 - As profecias do Bandarra;  

 1848 - Um Noivado no Dafundo; 

 1848 - A sobrinha do Marquês 

 1849 -  Memória Histórica de J. Xavier Mouzinho da Silveira 

 1850 - O Arco de Sant'Ana - tomo 2; 

 1851 - Romanceiro e Cancioneiro Geral - tomos 2 e 3 

 1853 - Folhas Caídas 

 1871 - Discursos Parlamentares e Memórias Biográficas (antologia póstuma) 

 

 

POEMAS 

 

 Hino Patriótico, poema. Porto, 1820 

 Ao corpo académico, poema. Coimbra 1821 

 Retrato de Vénus, poema Coimbra, 1821 

 Camões, poema. Paris, 1825 

 Dona Branca ou a Conquista do Algarve, poema. Paris, 1826 (pseud. de F. 

E.) 

 Adozinda, poema. Londres, 1828 

 Lyrica de João Mínimo. Londres, 1829 

 Miragaia, poesia. Lisboa, 1844 

 Flores sem Fruto, poesia. Lisboa, 1845 

 Os Exilados, À Senhora Rossi Caccia, poesia. Lisboa, 1845 

 Folhas Caídas, poesia. Rio de Janeiro e depois Lisboa, 1853 

 Camões, poema. 4ª ed. revista, com estudo de Camilo Castelo Branco. Porto, 

1854 

 

PEÇAS TEATRAIS 

 

 Catão, tragédia. Lisboa, 1822 

 O Corcunda por amor. Lisboa, 1822 [edição conjunta com Catão] 

 Mérope, tragédia. Lisboa, 1841 – (Não chegou a ser representada) 

 O Alfageme de Santarém ou A Espada do Condestável. Lisboa, 1842 

 Um Auto de Gil Vicente. Lisboa, 1842 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
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 Frei Luís de Sousa, 1843 

 Dona Filipa de Vilhena, comédia. Lisboa, 1846 

 Falar Verdade a Mentir, comédia. Lisboa 1846 

 A Sobrinha do Marquês, 1848 

 Camões do Rossio, comédia. Lisboa, 1852 (co-autoria de Inácio Feijó) 

 Um noivado no Dafundo ou Cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso: 

provérbio n'um acto (escrita em Lisboa, 1847). Lisboa, 1857; 

 Impromptu de Sintra, comédia (escrita em Sintra, 1822). Lisboa, Guimarães, 

Libanio, (1898); 

 Átala, drama (escrita em Coimbra 1817). Lisboa, 1914 (inacabado); 

 Lucrécia, tragédia (escrita em Coimbra, 1819). Lisboa, 1914; 

 Afonso de Albuquerque, tragédia (escrita em Coimbra, 1819). Lisboa, 1914 

(inacabado) 

 Sofonisba, tragédia (escrita em Coimbra, 1819). Lisboa, 1914 (inacabado); 

 O Amor da Pátria, elogio dramático (escrita em Coimbra 1819). Lisboa, 1914; 

 La Lezione Agli Amanti, ópera bufa (escrita no Porto, 1819-20). Lisboa, 1914; 

 Conde de Novion, comédia (escrita em Lisboa). Lisboa, 1914; 

 Édipo em Colona, tragédia (escrita em Terceira, 1816; revisão, Coimbra, 

1818). Lisboa, 1952 (inacabado); 

 Ifigénia em Tauride, tragédia (escrita em Terceira, 1816). Lisboa, 1952 

(inacabado); 

 Falar Verdade a Mentir, comédia (escrita em Lisboa). Rio de Janeiro, 1858; 

 As Profecias do Bandarra, comédia (escrita em Lisboa 1845). Lisboa, 1877; 

 Os Namorados Extravagantes, drama (escrita em Sintra, 1822). Coimbra 

1974. 

 

ARTIGOS, ENSAIOS, BIOGRAFIAS E FOLHETOS 

 

 Proclamações Acadêmicas, Coimbra, 1820, folhetos 

 O Dia Vinte e Quatro de Agosto, ensaio político. Lisboa, 1821, 53 p. 

 Aos Mortos no Campo da Honra de Madrid, folheto. Lisboa, Jornal da 

Sociedade Literária Patriótica, 1822 

 Da Europa e da América e de Sua Mútua Influência na Causa da Civilização e 

da Liberdade, ensaio político. Londres 1826 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Lu%C3%ADs_de_Sousa_(pe%C3%A7a_teatral)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Falar_Verdade_a_Mentir
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 Da Educação. Londres, 1829 

 Portugal na Balança da Europa: do que tem sido e do que ora lhe convém ser 

na nova ordem de coisas do mundo civilizado, Londres, 1830 

 Relatório dos Decretos nº 22 23 e 24 (Reorganização da Fazenda, 

Administração Pública e Justiça). Lisboa, 1832, folheto 

 Manifesto das Cortes Constituintes à Nação, folheto. Lisboa, 1837 

 Necrologia do Conselheiro Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato, 

Lisboa, 1838 

 Relatório ao Projeto de Lei sobre a Propriedade Literária e Artística, Lisboa, 

1839 

 Memória Histórica do Conselheiro A. M. L. Vieira de Castro, Lisboa, 1843 

 Conselheiro J. B. de Almeida Garrett, autobiografia. Lisboa, 1844 

 Memória Historica da Duqueza de Palmella: D. Eugénia Francisca Xavier 

Telles da Gama, Lisboa, 1845 

 Memória Histórica do Conde de Avilez, 1ª ed., Lisboa, 1845 

 Da Poesia Popular em Portugal, ensaio literário. Lisboa, 1846 

 Sermão pregado na dedicação da capela de Nª Srª da Bonança, folheto, 

Lisboa, 1847 

 A Sobrinha do Marquês, Lisboa, 1848, 176 p. 

 Memória Histórica de J. Xavier Mousinho da Silveira, Lisboa, 1849 

 Necrologia de D.ª Maria Teresa Midosi, Lisboa, 1950 

 Protesto Contra a Proposta sobre a Liberdade de Imprensa, abaixo-

assinado/folheto. Lisboa 1850 (subscrito, à cabeça, por Alexandre Herculano 

e mais cinquenta personalidades, contra o projeto de «lei das rolhas» 

apresentado pelo governo) 

 

ROMANCES, CANCIONEIROS E CONTOS 

 

 Bosquejo da História da Poesia e da Língua Portuguesa, Paris, 1826 

 Lealdade, ou a Vitória da Terceira, canção. Londres, 1829 

 Romanceiro e Cancioneiro Geral, vol. I. Lisboa, 1843 

 O Arco de Sant'Ana, romance. Lisboa, na Imprensa Nacional, 1845, vol. 1 

 Viagens na Minha Terra, romance. Lisboa. Gazeta dos Tribunais, 1846,  

 O Arco de Sant'Ana, romance. Lisboa, na Imprensa Nacional, 1850, vol. 2 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Arco_de_Sant%27Ana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viagens_na_Minha_Terra
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 Romanceiro e Cancioneiro Geral, vols. II e III, Lisboa 1851 

 

CARTAS E DIÁRIOS 

 

 Carta de Guia para Eleitores, em Que se Trata da Opinião Pública, das 

Qualidades para Deputado e do Modo de as Conhecer, ensaio político. 

Lisboa, 1826 

 Carta de M. Cévola ao futuro editor do primeiro jornal liberal que em 

português se publicar, panfleto político. Londres, 1830 (pseud.: Múcio Cévola) 

 Carta sobre a origem da língua portuguesa, ensaio literário. Lisboa, 1844 

Obras póstumas 

 Diário da minha viagem a Inglaterra, Lisboa 1881 (escrita em Birmingham, 

1823) 

 Cartas a Agostinho José Freire, Lisboa, 1904, 132 p. (escrita em Bruxelas, 

1834) 

 Cartas Íntimas, edição revista, coordenada e dirigida por Teófilo Braga. 

Lisboa, Empresa da História de Portugal, 1904, 172 p. 

 Cartas de Amor à Viscondessa da Luz, Lisboa, 1955 

 Correspondência do Conservatório, Lisboa, 1995 (escrita em Lisboa 1836 – 

1841) 

 

DISCURSOS 

 

 Oração Fúnebre de Manuel Fernandes Tomás, Lisboa, 1822 

 Parnaso Lusitano ou Poesias Seletas de Autores Antigos e Modernos, Paris, 

1826-1827, 5 v. 

 Elogio Fúnebre de Carlos Infante de Lacerda, Barão de Sabrozo, Londres, 

1830 

 Da formação da segunda Câmara das Côrtes: discursos pronunciados pelo 

deputado J. B. de Almeida Garrett nas sessões de 9 a 12 de Outubro de 

1837, Lisboa, Imprensa Nacional, 1837 

 Discurso do Senhor Deputado pela Terceira J. B. de Almeida Garrett na 

discussão, Lisboa, 1840 
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 Discussão da Resposta ao Discurso da Coroa, pronunciado na sessão de 8 

de Fevereiro de 1840, Lisboa, 1840 

 Discurso do Senhor Deputado por Lisboa J. B. de Almeida Garrett, na 

discussão da Lei da Décima, Lisboa, 1841 

 Elogio Histórico do Sócio Barão da Ribeira de Saborosa, Lisboa, 1843 

 Parecer da Comissão sobre a Unidade Literária, Lisboa, 1846 (dito Parecer 

sobre a Neutralidade Literária, da Associação Protetora da Imprensa 

Portuguesa, assinado por Rodrigo da Fonseca Magalhães, Visconde de 

Juromenha, Alexandre Herculano e João Baptista de Almeida Garrett) 

Obras póstumas 

 Política: reflexões e opúsculos, correspondência diplomática. Lisboa, 1904. 

 

PARTICIPAÇÃO EM PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

 

 Toucador - Periódico sem política, dedicado às senhoras portuguesas. 

Lisboa, 1822 (direção e redação) 

 Heraclito e Demócrito. Lisboa, Ano III, 1823 (4 mar.) [nº único] 

 Português - Diário político, literário e comercial. Lisboa, 1826 – 1827 (direção 

e redação) 

 Cronista - Semanário de política, literatura, ciências e artes. Lisboa, 1827 

(direção e redação) 

 Chaveco Liberal. Londres, 1829 (direção e redação); Vol. I, 1 - 17 [1] 

 Precursor. Londres, 1831 

 Português Constitucional. Lisboa, 1836 (direção e redação) 

 Entreacto: Jornal de Teatros. Lisboa, 1837 (fundação, direção e redação) 

 Jornal do Conservatório. Lisboa, 1839 - 1840 (fundação, direção e redação  

 Jornal das Belas-Artes. Lisboa, 1843 – 1846 (fundação) 

 Ilustração - Jornal Universal. Lisboa, 1845 – 1846 (fundação) 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.pt/books?id=OYgAAAAAYAAJ&pg=PA205&lpg=PA205&dq=garrett,+chaveco+liberal&source=bl&ots=uxd-kF3TL-&sig=9KlxOP1Yui-mlUb1w0o6BEQf_jE&hl=pt-PT&sa=X&ei=45MDVO3VNOPMygPYzYLoBQ&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=garrett%2C%20chaveco%20liberal&f=false
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OBRAS PÓSTUMAS 

 

 Dona Branca ou a Conquista do Algarve, poema. Porto Alegre, 1859 

 Dona Branca ou a Conquista do Algarve, poema. Nova York, 1860 

 Bastardo do Fidalgo, poema. Porto, 1877 

 Odes Anacreônticas: Ilha Graciosa. Évora, 1903 

 A Anália, poesia inédita de Garrett. Lisboa 1932 (escrita no Porto, 1819) 

 Magriço ou Os Doze de Inglaterra, poema. Coimbra, 1948 

 Roubo das Sabinas, poemas libertinos I. Lisboa, 1968 

 Afonseida, ou Fundação do Império Lusitano, poema. Lisboa 1985 (pseud.: 

Josino Duriense, escrita em Angra 1815-16) 

 Poesias Dispersas. Lisboa, 1985 

 Magriço e os Doze de Inglaterra, poema incompleto, Lisboa, 1914 

 Helena: fragmento de um romance inédito. Lisboa, 1871 

 Memórias de João Coradinho, aventuras picarescas. Lisboa, 1881 (escrita em 

1825) 

 Joaninha dos Olhos Verdes. Lisboa, 1941 

 Komurahi - História Brasileira, conto. 1956 (escrita em 1825) 

 Cancioneiro de romances, xácaras e soláus e outros vestígios da antiga 

poesia nacional. Lisboa, 1987 (escrita em 1824) 

 Discursos Parlamentares e Memorias Biographicas, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1871, 438, p. 

 Necrologia do Sr. Francisco Krus; Monumento ao Duque de Palmela, D. 

Pedro de Sousa Holstein, Lisboa, 1899 (escrita em Lisboa, 1839); 

 Memórias Biográficas, Lisboa, Empreza da História de Portugal, 1904 

 Necrologia à Morte de D. Leocádia Teresa de Lima e Melo Falcão Vanzeler, 

Lisboa, 1904 (escrita em Lisboa, 1848) 

 Apontamentos Biográficos do Visconde d'Almeida Garrett, autobiografia. 

Porto, 1916 

 Entremez dos Velhos Namorados que Ficaram Logrados, Bem Logrados, 

Lisboa, 1954 (escrita em 1841) 
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ANEXOS – FIGURAS 

 

Ilustrações a respeito da vida e obra de Garrett, relacionadas à produção cultural 

 

 

Figura 4: Almeida Garrett (por Guglielmi) 
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Figura 5: Passos Manuel, Almeida Garrett, Alexandre Herculano e José Estêvão de 
Magalhães nos Passos Perdidos, Assembleia da República Portuguesa, por 

Columbano Bordalo Pinheiro ´- Instituto Camões – Domínio Público 
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Figura 6: Antigo edifício do Conservatório Nacional de Lisboa, hoje sede da Escola 
de Música do Conservatório Nacional – (Domínio Público - Boletim do Conservatório 

Nacional) Local construído por influência de Almeida Garrett 
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Figura 7: Dona Maria II, Rainha de Portugal (Domínio Público) 

Responsável por decretar a construção do teatro que também teve sua 

construção influenciada por Almeida Garrett. Em homenagem a rainha, o teatro foi 

batizado com seu nome em 1846. 
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Figura 8: Estátua de Almeida Garrett, da autoria de Barata Feyo, na Praça General 

Humberto Delgado. 

Disponível em: https://biblioporto.wordpress.com/tag/almeida-garrett/ 
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Figura 9: Almeida Garrett pelo escultor Antonio Pinheiro 

 
Figura 10: Almeida Garrett representado pelo ator Carlos Oliveira na minissérie 

Almeida Garrett (2000), escrita por Antonio Torrado e dirigida por Francisco Manso. 
Imdb (Internet Movie Data Base) 
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Figura 11: Parte da Quinta do Sardão 

Construído em 1720 e local de infância de Almeida Garrett e fonte de 

inspiração de suas primeiras obras. (Por Maria José e Rui Cunha. Disponível em: 

http://portoarc.blogspot.com.br/2013/05/quintas-do-porto-e-arredores-vi.html ) 

 

 

Figura 12: Quintas do Porto e Arredores, por Maria José e Rui Cunha. 

A partir do ano de 1879, a família de Almeida Garrett ofereceu a Quinta às 
Irmãs Doroteias, que mandaram construir um colégio, proporcionando grande efeito 
educacional e cultural. 

Disponível em: http://portoarc.blogspot.com.br/2013/05/quintas-do-porto-e-
arredores-vi.html 
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Figura 13: Dom Miguel saúda os soldados para chegar à Vila Franca de Xira 
(Domínio público) 

 

 

Figura 14: Cadeia do Limoeiro, gravura em madeira. Desenho de JR Cristino, 
gravura de Oliveira 
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Figura 15: Capa original de Adozinda Romance. Londres. Em Casa de Roosey & 
Son. 1828. In-8º peq. de LIII, , 122,  págs. Enc. 
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Figura 16: Versão de outra capa de Adozinda. Edição revista e prefaciada por 
Fernando de Castro Pires de Lima. Capa e ilustrações de Almeida Coutinho. Editor - 

Manuel Barreira. Porto. S/d. In- 8º gr.de 123-III págs. 
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Figura 17: D. Filipa de Vilhena armando seus filhos cavaleiros (1801), quadro de 
Vieira Portuense 

 

 

Figura 18: Varnhagen personalidade que esteve em contato direto com Almeida 
Garrett e contribuiu culturalmente na relação Portugal e Brasil – domínio público 
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Figura 19: Da esquerda para direita: Gonçalves Dias, Manuel de Araújo Porto-Alegre 
e Gonçalves de Magalhães (1858). Domínio Público 
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Figura 20: FREI LUIS DE SOUSA 

Representação cinematográfica de 1950, com direção de António Lopes Guerreiro, 

na foto os atores Raul de Carvalho e Maria Sampaio, como Manuel e D. Madalena. 

Disponível em: http://www.e-cultura.pt/artigo/20030 

 

http://www.e-cultura.pt/artigo/20030
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Figura 21: Cartaz do Filme Frei Luis de Sousa (1950) 

Figura 18 – cartaz do filme de 1950, a partir da peça teatral, Raul de Carvalho e 

María Dulce, que interpretou a menina Maria. 

 

 

Figura 22: - Palácio do Marquês da Fronteira 

Créditos : https://canelaehortela.com/itinerarios-tematicos-de-lisboa-a-

descoberta-de-frei-luis-de-sousa/ 

 

 

 

 

https://canelaehortela.com/itinerarios-tematicos-de-lisboa-a-descoberta-de-frei-luis-de-sousa/
https://canelaehortela.com/itinerarios-tematicos-de-lisboa-a-descoberta-de-frei-luis-de-sousa/
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Figura 23: Capa da Obra: Viagens na minha terra (GARRET) Porto Editora 

 

Figura 24: Capa da Obra: Joaninha dos Olgos Verdes (GARRET) Saraiva Editora 

 

Figura 25: Capa da Obra: Alfageme de Santarêm | D. Filipa de Vilhena (GARRET) 
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Figura 26: Universidade de Coimbra – https://www.uc.pt/ 

 

 

Figura 27: Casa de Almeida Garrett no Porto, onde nasceu. https://www.up.pt/ 
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Figura 28: Vinho com nome do autor estudado. 
www.almeidagarrett.com.br/vinhos.asp 

 

 

Figura 29: Fachada do Teatro Almeida Garrett (antes da restauração) 
www.teatroalmeidagarrett.pt 
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Figura 30: Fachada do teatro Almeida Garret (depois da restauração). 
www.teatroalmeidagarrett.pt 

 

 

 

 

Figura 31: Cartaz de apresentação do teatro Almeida Garrett. 
www.teatroalmeidagarrett.pt 
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Figura 32: Apresentação de artista da Companhia de Variedades, do Águia d'Ouro, 
Porto, no Teatro Garrett durante o final de Agosto de 1913. 

Durante esse mês, o Teatro Almeida Garrett recebeu espetáculos da 

Companhia Grande Guignol e do Theatrod`Avenida, ambas de Lisboa, além de 

artistas estrangeiros. https://www.ulisboa.pt/ 

 

 

Figura 33: Teatro Nacional Almeida Garrett. www.teatroalmeidagarrett.pt 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_da_Avenida
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Figura 34: Teatro Nacional Dona Maria II 

Disponível em: http://restosdecoleccao.blogspot.com/2012/05/teatro-nacional-d-

maria-ii.html 

 

 

Figura 35: Fachada do Teatro Dona Maria II 
http://restosdecoleccao.blogspot.com/2012/05/teatro-nacional-d-maria-ii.html 

 

 

 

Figura 36: Construção nas ruínas do Palácio do Estaus. 
http://restosdecoleccao.blogspot.com/2012/05/teatro-nacional-d-maria-ii.html 

http://3.bp.blogspot.com/-8oE-srFKf_4/UJa7bhZGfdI/AAAAAAAABjs/HyfVeMkMsFE/s1600/D.MARIA+II.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:InquisitionPalace.jpg
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Figura 37: Teatro Nacional Dona Maria II no século XXI. 
http://restosdecoleccao.blogspot.com/2012/05/teatro-nacional-d-maria-ii.html 

  

 

 

 

Figura 38: Vista do Mosteiro e Praia de Belém (1657), Filipe Lobo, Museu Nacional 
de Arte Antiga. 
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Figura 39: Panorama do mosteiro a partir do Padrão dos Descobrimentos. Massimo 
Catarinella 

 

Figura 40: Monumento Almeida Garrett, 1951; Praça Humberto Delgado, Santo 
Ildefonso, Porto (inaugurado em 1954). www.ulisboa.pt/ 

 

 

 

Figura 41: Almeida Garrett, 1945, mármore; Avenida da Liberdade, Lisboa 
(inaugurada em 27 de Maio de 1950). www.ulisboa.pt/ 

 



234 
 

 

 

 

Figura 42: Alexandre Herculano, 1945; Avenida da Liberdade, Lisboa (inaugurada 
em 27 de Maio de 1950) www.ulisboa.pt/ 
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Figura 43: Alexandre Herculano, por João Pedroso. Domínio Público 



236 
 

 

Figura 44: Casa onde nasceu Almeida Garrett, em 1799. Rua do Calvário, n.ºs 37, 
39 e 41. www.ulisboa.pt/ 

 

 

 

Figura 45: Capa de Frei Luis de Sousa. www.ulisboa.pt/ 
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Figura 46: Carta autógrafa de Almeida Garrett. www.ulisboa.pt/ 
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Figura 47 – Reportagem da Trasladação de Almeida Garrett para o Pantheon  - 

Jornal Occidente - parte I - 1903 - Fonte: O Occidente n.º 877, de 10.5.1903 
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Figura 48 - Reportagem da Trasladação de Almeida Garrett para o Pantheon  - 

Jornal Occidente – 1903 – parte II - Fonte: O Occidente n.º 877, de 10.5.1903. 
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Figura 49 - Reportagem da Trasladação de Almeida Garrett para o Pantheon  - 

Jornal Occidente – 1903 – parte III - Fonte: O Occidente n.º 877, de 10.5.1903. 
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Figura 50 - Reportagem da Trasladação de Almeida Garrett para o Pantheon - Jornal 

Occidente – 1903 – parte IV - Fonte: O Occidente n.º 877, de 10.5.1903. 
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