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Nota introdutória

Com a chegada ao seu número 20, a revista Veredas quer fazer 
um balanço das mudanças produzidas nos últimos anos, e agradecer o 
trabalho de todas as pessoas que têm colaborado com ela.

Desde 2008 (número 12) Veredas adoptou o sistema de avaliação 
por pares cegos, para se homologar à revistas internacionais de referên-
cia no âmbito da investigação. Para isto, foi preciso o trabalho generoso 
das pessoas que integram, integraram e se foram incorporando ao Con-
selho Redatorial da revista. O nosso corpo editorial realiza um trabalho 
constante de revisão de textos que tenta não apenas responder razoavel-
mente rápido às autoras e aos autores, mas também emitir pareceres que 
contribuam de forma colaborativa para a melhora dos textos das pessoas 
que nos confiam as suas pesquisas. É política da Veredas contar sempre 
com pareceres o mais especializados e informados possível, e é por isso 
que recorremos também a especialistas sem vínculo com o Conselho 
Redatorial para conseguir não apenas resultados positivos ou negativos 
sobre a publicação de um determinado texto, mas documentos que te-
nham algum valor para as pessoas que submetem os seus trabalhos.

Incluímos, a partir deste número, a data de receção e de aceitação 
de cada artigo, com o propósitdo de aumentarmos a transparência do 
processo de edição, servir de referência para futuras submissões de tra-
balhos, e também como baliza que a Veredas se propõe superar nos pró-
ximos anos, encurtando, na medida do possível, os prazos. Igualmente, é 
publicado o número de artigos submetidos, avaliações realizadas, e taxa 
de aceitação na ficha técnica incluída no final deste número

Raquel Bello Vázquez

Editora da Revista Veredas
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Miguel Real e as narrativas históricas 
do ciclo brasileiro: as ficções do Império 

e as imagens do Brasil colonial1

CÂNDIDO OLIVEIRA MARTINS

Universidade Católica Portuguesa –CEFH 
(Portugal)

RESUMO:
Os romances históricos do ciclo brasileiro do escritor português contemporâneo Mi-
guel Real ganham muito em ser lidos numa perspetiva crítica pós-colonial e imago-
lógica. Construindo um vasto painel sobre as relações entre o Portugal colonizador 
e o Brasil colónia, reescrevem e reinterpretam a História comum num olhar crítico 
e pós-imperial. Ao mesmo tempo, configuram algumas expressivas imagens de um 
diálogo ideológico e cultural luso-brasileiro, imagens que alimentaram um imaginário 
multissecular.

PALAVRAS-CHAVE:  Ciclo Brasileiro; Imagologia; Miguel Real; Romance Histó-
rico; Pós-Colonial.

1 Artigo desenvolvido no âmbito do PEst-OE/FIL/UI0683/2011 –Projeto estratégico do CEFH 
(Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos), financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT).
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ABSTRACT:
The historical novels of the so called Brazilian cycle by the contemporary Portuguese 
writer Miguel Real take sound advantage when they are read within a critical post-
-colonial and Imagological perspective. These novels produce a wide panel over the 
relationships between Portugal as colonizing country and Brazil as colonized country. 
They rewrite and reinterpret the common History within a critical post-imperial view. 
In so doing they frame some expressive images regarding a cultural dialogue between 
Portugal and Brazil, hence feeding a multi-secular ideological imagery.

KEYWORDS: Brazilian Cycle; Imagology; Miguel Real; Historical Novel; Post-Co-
lonial.

Data de receção: 26/03/2013
Data de aceitação: 21/10/2013

«Toda a viagem é imaginária, porque toda a viagem é memória»
(José Saramago, Cadernos de Lanzarote)

1. Viagens históricas e construções imagológicas

«Entre las estratégias más corrientes de interpretación del presen-
te se encuentra la invocación del passado», afirma Edward Said (2001: 
25) a propósito das suas investigações em torno da intensa relação entre 
cultura e imperialismo. Num processo de contínua redefinição da ques-
tão da identidade coletiva, os países imperiais europeus com passado 
colonial narram frequentemente a sua ideia de nação, através de revi-
sitações da sua História, isto é, de recorrentes incursões ou viagens ao 
passado, com intuitos mais ou menos críticos e revisionistas.

Afinal, longe do ideário romântico-positivista, um dos pressu-
postos recorrentes da poética do romance histórico contemporâneo é 
o de que a imparcialidade ou objetividade da construção histórica não 
existe.2 Assim, a ambição do atual romance histórico passa por uma per-

2 Como salientado por alguns teóricos do romance histórico atual: «Hence, contributors to the 
philosophy of history began to question the impartial and objectivist stance of professional 
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manente re-invenção do passado, sob a forma de reescrita da História, 
nomeadamente em matéria de imposta versão da identidade coletiva, 
tão sujeita a manipulações idelógicas, propagandísticas ou a imagens 
estereotipadas.

Através de uma imagologia intercultural e de um olhar pós-co-
lonial, nomeadamente no domínio literário, países como Portugal cons-
truíram e constroem expressivas imagens recíprocas de si e do Outro, no 
caso frequentemente de nações extraeuropeias como o Brasil. Em cons-
tante reavaliação e passível de constante indagação de outros sentidos –
porque nunca fechado ao olhar do presente cuja compreensão modela–, 
o passado é reconstruído em contínuas representações, nomeadamente 
porque está habitado por mitificações e fantasmas. Isso acontece sobre-
tudo no multissecular passado imperial de alguns países e no correspon-
dente imaginário coletivo, como é o caso de Portugal enquanto potência 
imperial. Como nos mostram sucessivos estudos críticos,3 a revolução 
de Abril de 1974 e a irremediável desagregação do império ultramarino 
marcaram a vida político-social portuguesa, condicionando o imaginá-
rio colectivo e impondo novas visões sobre a tradicional retórica im-
perial, a partir de diversas narrativas culturais e identitárias. Por outras 
palavras, certas rupturas revelam-se propícias à reinvenção narrativa da 
nação.

Como nos demonstra Edward Said, sob a forma de criações ou 
viagens re-interpretativas, essas imagens evidenciam a invenção de uma 
visão passada de todo um discurso cultural, construído pluralmente pelos 
poderes político, religioso, académico, etc., mas também das visões lite-
rárias, tidas como mais inocentes, já que as obras literárias não deixam 
de se configurar como textos culturais. O importante é que essas visões 
ideológicas, marcadamente revisionistas, não constituem privilégio de 
um dos lados da relação imperial. Paralelamente, o presente trabalho 

historicist historiography during the beginning of the twentieth century» (Wesseling, 1991: 
70). Em última análise, na lógica da ficção histórica, superando uma questionável referencia-
lidade, o passado chega-nos textualizado, tantas vezes sob a forma de metaficções historio-
gráficas, em sucessivas representações e reconstruções. 

3 Cf. os textos reunidos por Margarida Calafate Ribeiro e Ana Paula Ferreira (2003); ou a 
reflexão de Margarida Calafate Ribeiro (2004: 55 e ss.) sobre o lugar do Brasil na reflexão 
identitária de Portugal.
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de desmitificação dessas construções do passado também pode variar 
muito no tempo e no modo.

2. Novos olhares: entre a História e a ficção

Com efeito, a multifacetada narrativa histórico-literária mostra-
-se uma forma peculiar de viagem re-interpretativa e de representação 
do Outro. Ora, neste âmbito, a ficção de Miguel Real –escritor português 
contemporâneo, também dedicado ao ensaísmo sobre a Filosofia e a Cul-
tura portuguesas– move-se assumida e prioritariamente entre a História, 
a lenda e a literatura.4 Ao ficcionista cabe alimentar-se da documenta-
ção e do conhecimento existentes, ainda ou sobretudo se incompletos, 
e desse modo preencher os naturais vazios do discurso histórico tradi-
cional. Cabe também reler certas versões mais ou menos estereotipadas 
da História, com a inventividade ficcional e o olhar interpretativo do 
passado. Para isso, recria-nos épocas e respectivas atmosferas culturais, 
concedendo particular realce, em cada período, à evolução das menta-
lidades e ao confronto de duas histórias e culturas multissecularmente 
entrelaçadas, como a portuguesa e brasileira.

Casos há em que, como nas Memórias de Branca Dias (2003), o 
escritor reconhece que a lenda se impõe à História, explorando-se esse 
filão lendário nesta e em outras narrativas, confortável e decididamente. 
A ausência de provas documentais não impede, antes desperta, a criação 
inventiva do romancista histórico. Mas genericamente, o escritor lança 
mão de variadas fontes de informação, da História à própria criação li-
terária, enquanto testemunha de uma época; e, em alguns casos, como 
acontece em A Guerra dos Mascates (2011), pretende afrontar a História 
e certas visões mais ou menos questionáveis, contrapondo a luminosa 
verdade ficcional à verdade histórica.5

4 Miguel Real foi bolseiro do Programa «Criar Lusofonia» do Centro Nacional de Cultura 
(Lisboa), dirigido por Guilherme d’Oliveira Martins. Ao abrigo desse Programa, o escritor 
viajou sobretudo pelo itinerário brasileiro do Padre António Vieira. Dessa viagem resultou 
a publicação de um diário (em 2004) e da obra sobre o missionário jesuíta (Real, 2008: 5). 
Também outros escritores, como Agustina Bessa-Luís, beneficiaram dessa bolsa cultural do 
CNC para viagem pelo Brasil.

5 Por ex., nas páginas de apresentação das Memórias de Branca Dias, a voz autoral mostra-se 
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O arco temporal dos universos diegéticos do escolhido corpus 
ficcional de Miguel Real –romances históricos do «ciclo brasileiro»– 
estende-se desde o século XVI, mais precisamente do Portugal norteado 
por uma política e «mentalidade imperial» (expressão de E. Said) e dos 
primórdios de um Brasil recém descoberto; até aos tempos modernos 
do Iluminismo e do Liberalismo oitocentista, com a independência do 
país sul-americano. É assim um longo e ambicioso período, que abarca 
praticamente toda a história do Brasil colonial.

Do ponto de vista geográfico, as histórias narradas têm lugar em 
áreas privilegiadas onde a ação dos portugueses, bandeirantes ou outros 
foi chegando, sejam eles comerciantes, missionários, esclavagistas, po-
líticos, etc. O destaque vai naturalmente para os territórios das primeiras 
capitanias da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco e Grão-Pará, 
e para algumas cidades –São Salvador da Bahia, São Luís do Maranhão, 
Recife, Olinda, por exemplo, entre outros espaços do «imenso Brasil 
americano» (Real, 2007: 119).

Da História, os narradores de Miguel Real mostram uma prefe-
rência manifesta por enredos que, recriando atmosferas políticas, sociais 
e culturais, desenham as múltiplas faces do Poder, seja ele o poder mo-
nárquico e da nobreza; seja o poder do clero e da Inquisição; seja ainda o 
poder económico-financeiro, personificado ou não nas referidas forças, 
destacando-se negativamente, segundo o olhar de diversas vozes nar-
rativas, a afirmação de várias formas de intolerância –contra os judeus, 
contra as mulheres, contra várias práticas religiosas e culturais- que não 
se coadunavam com a ideologia vigente de um certo Portugal imperial 
(cf. Marujo; Franco, 2009).

O confronto dos poderes com as diversas clivagens sociais, com 
a sua relação de subjugação dos mais fracos (o povo, as mulheres ou os 
escravos objeto de tráfico), originava naturalmente, em várias épocas, 
tensões coletivas e entrechos mais ou menos dramáticos. Para o ficcio-
nista luso, é uma forma de mostrar as diversas manifestações de poder 
e de violência que cimentaram esse território brasileiro, no âmbito da 

peremptória: «[...] tentando assim que, como é seu dever, a Ficção não reproduza a História, 
segundo o modelo antigo do romance histórico, mas a ilumine” (Real, 2003: 11).
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construção de uma sociedade imperial de matriz esclavagista, além de 
multirracial (brancos, pretos, índios, mulatos), numa ação em que os 
portugueses tiveram um reconhecido papel nuclear. 

Esses ingredientes temáticos mostram-se indispensáveis à cons-
trução das fábulas narrativas e, sobretudo, ao desenho de protagonis-
tas mais ou menos inesperados, figuras marginais e alternativas às que 
polarizam e dominam a História oficial. Na quase totalidade dos cinco 
romances, estamos perante biografias romanceadas, centradas na figura 
de um protagonista, nem sempre coincidindo com personalidades reco-
nhecidas de forma destacada pela História oficial; mas por isso mesmo 
proporcionando uma visão renovadora, alternativa e crítica.6 Vejamos.

Inesperadamente, a figura de Branca Dias (Real, 2003) é a heroí-
na quinhentista, vianense e marrana, corajosa judia que, fugindo à Inqui-
sição, deixa o seu recanto altominhoto da foz do Lima para se aventurar 
no Brasil, no engenho de Camaragibe e na cidade de Olinda. Com o 
marido, formam «o primeiro casal judeu do Brasil», sonhando com a 
fundação sul-americana da terra prometida, mas acabam por simbolizar 
as vítimas das reinantes políticas do antissemitismo.

Por sua vez, em A Voz da Terra (Real, 2007), o brasileiro Julinho 
–Júlio Telles Fernandes–, filho de português, rico e viúvo, vem para a 
aristocrática e religiosa Lisboa de Santo António «refazer a sua vida», 
incumbido de mediar as pretensões independentistas de Pernambuco e 
dos seus mascates (Real, 2007: 11, 304); ao mesmo tempo que teste-
munha a profunda transformação do velho Portugal de D. João V, no 
país modernizado e europeizado do marquês de Pombal (o poderoso 
Sebastião José de Carvalho e Mello), logo após o terramoto de Lisboa 
em 1755. Acompanhado do escravo mulato Florentino, personifica tam-
bém as tensões entre uma cultura esclavagista –tipificada na instituição 
da casa grande e da senzala–, e as novas ideias libertadoras saídas da 
revolução francesa. Porém, devido a várias razões, Julinho não se adapta 

6 Como salientado por Maria de Fátima Marinho (1999: 43) em relação ao romance histórico 
pós-moderno atual, apostado em proporcionar «uma perspectiva diferente da oficial», ao 
confiar a centralidade ou o foco narrativo a narradores alternativos –«É que, frequentemente, 
os narradores são os proscritos, os marginais ou as mulheres, que imprimem ao discurso um 
tom diferente do que consta dos tradicionais livros de História».
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à capital do vasto Império –o «sentimento nativo brasileiro» fala mais 
alto, pois ele «não sentia que a sua pátria fosse Portugal, mas o Brasil» 
(Real, 2007: 241). Porém, não deixa de encontrar em Lisboa uma mu-
lher (a perseguida judia e homónima Violante Dias) que espelha, até 
fisicamente, a sua falecida esposa de Camaragibe, acabando por levá-la 
consigo para o Novo Mundo brasileiro.

Já o branco Francisco Félix de Sousa é o «último negreiro», 
vivendo entre São Salvador da Bahia e o reino africano de Daomé (atual 
Benin), entre meados do século XVIII e meados de Oitocentos, numa 
sociedade esclavagista, hierárquica e corrupta. Símbolo da autoridade 
e do chicote, é o protótipo do traficante de escravos da costa ocidental 
africana para o Brasil. Sua frota de navios negreiros continuou a operar em 
fortes, feitorias e embarcadouros, mesmo após a abolição da escravatura 
pelos anos de 1820, por ação dos nefastos «ideais de francesia» dos 
revolucionários da Bastilha, isto é, de liberdade e de igualdade (Real, 
2006: 88). Segundo as ideias vigentes, os pretos selvagens não eram 
homens; e o negócio da escravaria era altamente lucrativo, quer nos 
engenhos de açúcar e nas plantações de algodão, de tabaco ou de cacau, 
quer nos mais diversos trabalhos domésticos, no negócio dos «pretos-
de-ganho», sem esquecer as «pretas para concubinagem».

Em registo similar, o Padre António Vieira, o «venerável do Bra-
sil» que viaja entre a Bahia e Lisboa, protagoniza em absoluto O Sal da 
Terra, como figura que enche o século XVII com sua incansável ativi-
dade missionária e diplomática, sem esquecer o genial perfil do orador, 
do escritor e do visionário. Homem da «palavra inspiradora» feita ação, 
Vieira é o infatigável viajante, professor, apóstolo e defensor dos índios. 
Mas o autor da História do Futuro e de Esperanças de Portugal, Quinto 
Império do Mundo, crítico frontal de condenáveis realidades da colónia 
e do reino, é igualmente o profeta do Quinto Império, o reino do Espírito 
Santo, «reino de justiça, santidade e abastança, reino da verdade» (Real, 
2008: 294). Incomodando tanta gente e irritando poderosos interesses 
pelo discurso e pela ação, a começar pelos influentes colonos brancos 
e pela Igreja mais ortodoxa, não surpreende que seja aprisionado pela 
Inquisição, acusado de heterodoxia, milenarismo e judaísmo.
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Finalmente, servindo-se assumida e intertextualmente do título 
epónimo de José de Alencar, em A Guerra dos Mascates (Real, 2011a: 
38, 50-52) reconta-se o célebre conflito que no Recife do século XVIII 
opôs os mazombos de Olinda e os mascates de Recife. Nessa tensa su-
blevação social entre os orgulhosos terra-tenentes afidalgados de um 
lado, e os dinâmicos e incansáveis comerciantes, do outro, destaca-se 
a figura emblemática de Vidal Rabelo. Contrariando a ditadura inter-
pretativa da História, o autor-narrador assume, metaficcionalmente, o 
propósito expresso de «reescrever hoje» o passado, descortinando no-
vos sentidos para a tradicional verdade histórica, nomeadamente sobre 
o perfil do português aventureiro, auri-sedento e mal-educado, que se 
lançou para terras brasileiras, «orgulhoso, impante, bazófia».

Em comum, no papel de heróis ou de anti-heróis, estas e outras 
figuras romanescas têm o facto de serem personagens fortes, que prota-
gonizam ou questionam algumas das forças que des-estruturam a sobe-
rania do Portugal imperial e que se debatem ao nível das relações entre 
Lisboa, «a cabeça do Império» (Real, 2007: 17) e o distante e desconhe-
cido Brasil colónia. São personagens viajantes7 que, literalmente, fazem 
a ponte atlântica e intercultural entre a metrópole lusa, culta, autoritária 
e preconceituosa, por um lado; e, por outro, a colónia sul-americana, a 
bárbara «pátria do açúcar», do ouro e dos escravos, delineando as va-
riadas tensões e desnudando diversos mitos em que assentou o império 
português. 

Através de viagens, exílios forçados, comércio, missionação ou 
diplomacia, são figuras que estabelecem uma ponte política, social e cul-
tural entre dois espaços hierarquizados –a superioridade da metrópole 
europeia (branca e hegemónica) e o primitivismo da colónia sul-ameri-
cana (nativa e subjugada). Para usarmos uma ideia do próprio ficcionis-
ta, são personagens que operam uma verdadeira «síntese civilizacional» 
(Real, 2006: 396); e, desse modo, criam um efeito especular, permitindo 
reler crítica e ironicamente a longa relação imperial luso-brasileira.
7 A somar aos imensos «estrangeiros viajantes» (Real, 2007, p. 36) que visitaram Portugal ao 

longo dos séculos, sobretudo XVIII e XIX, deixando relatos e impressões de viagem sobre 
a realidade política, social e cultural do que testemunharam. A título de exemplo, o Portugal 
de D. João V, é amplamente descrito e avaliado por vários forasteiros europeus (cf. Chaves, 
1983).
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Ainda no que respeita ao xadrez de personagens e às técnicas de 
evocação do passado que vai urdindo estes universos ficcionais, é opor-
tuno assinalar três aspectos. Primeiro, a insistência da ligação feita entre 
os vários romances –há relações de vária ordem a aproximar as perso-
nagens das diferentes histórias, estabelecendo assim expressivos nexos 
intertextuais ou autotextuais, que melhor veiculam a ideia de linhagens 
ou de um contínuo tecido da história das relações luso-brasileiras.8

Em segundo lugar, merece realce a atenção concedida a figu-
ras gradas da cultura e do imaginário luso-basileiro, nomeadamente no 
campo das letras ou da cultura –personalidades notáveis pela sua ação, 
mas também incómodas para os poderes instituídos e sua ortodoxia, 
sobretudo para a Coroa ou para o Santo Ofício. Entre as figuras mais 
marcantes desse imaginário comum, destaca-se naturalmente o Padre 
António Vieira, orador e missionário, protagonista do encontro de cul-
turas (portuguesa, tupi e africana), referido de modo reiterado, quer no 
livro que lhe é consagrado, quer em outros. Mas até no romance que lhe 
é dedicado se encontra a referência ao poeta satírico coevo Gregório de 
Matos. Há também a presença destacada de autores como Bento Teixei-
ra, escrevendo a sua Prosopopeia em casa de Branca Dias, apresentado 
como «o primeiro poeta do Brasil» (Real, 2003: 159). E há ainda lugar 
para as figuras dos intelectuais proscritos do Portugal pombalino, como 
Francisco Xavier de Oliveira (Cavaleiro de Oliveira), em A Voz da Ter-
ra,9 desafiador do poder régio e da Inquisição.

8 Por exemplo, no segundo romance (A Voz da Terra), recupera-se através da evocação a figu-
ra do primeiro, Branca Dias, «matriarca dos judeus de Pernambuco», de quem a mulher de 
Julinho foi a única descendente e de quem trazia um anel (Real, 2007: 19, 63). No narrativa 
seguinte, O Último Negreiro, Julinho é evocado como o primeiro branco da Bahia a dar 
alforria aos seus escravos (idem, 2006: 62 e ss.). Este entrelaçamento de personagens, que 
transitam de um romance para outro, como um filão genealógico contínuo, é uma ideia refor-
çada na nota paratextual de O Sal da Terra (idem, 2008), quando depois de apresentar muito 
sumariamente estes romances do «ciclo brasileiro», se afirma «As personagens descendentes 
de Álvares Fernandes e de Branca Dias são comuns à quase totalidade dos romances». E no 
último romance, A Guerra dos Mascates (idem, 2011) deparamo-nos com múltiplas referên-
cias a outros «heróis» já conhecidos da História comum, numa espécie linhagem que une os 
dois lados do Atlântico, tais como Violante Dias, Julinho Telles Fernandes ou António Vieira.

9 Sem menosprezar ainda a figura do temido jesuíta italiano, Padre Gabriel Malagrida, regres-
sado do Brasil e das «veredas agrestes do Pará» à capital do reino, cujas prédicas bíblico-re-
tóricas aterrorizavam o povo de Lisboa e incomodava o poder instituído na nova Babilónia 
lisboeta (Real, 2007: 185 e ss.).
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Neste pendor evocativo, não se podem esquecer, obviamente, as 
heroicas figuras dos inconfidentes afrancesados, como o ilustrado mu-
lato Luiz Gonzaga das Virgens, cujas ideias e ação foram marcantes em 
favor da autonomia brasileira da Bahia, com a iniciativa da Conjuração 
ou Inconfidência Bahiana, de 1798, conspiração secessionista ameaça-
dora da soberania portuguesa. O ato foi logo violentamente punido, na 
sequência da anterior Inconfidência de Minas, mas com diferenças ba-
seadas na raça: «(...) punir severamente negros e mulatos, aliviar o cas-
tigo a senhores brancos» (Real, 2006: 261, 266). As ideias conspiradoras 
são, é claro, profundamente influenciadas pela temida ideologia revo-
lucionária francesa, sobretudo pelas ideias de Jean Jacques Rousseau, 
acelerando a «marcha da História», rumo à construção do sonho de «um 
Brasil sem Portugal», uma nação livre onde todos os homens fossem 
iguais (Real, 2006: 125, 198 e ss.).10

Num sentido acentuadamente revisionista e numa perspectiva 
cultural humanista e empenhada, estas são personalidades críticas e 
marginais, sobretudo face aos valores do sistema político colonial, iden-
tificando-se muito mais com as minorias (sexuais, religiosas ou raciais) 
ou os explorados e oprimidos. Elas corporizam e advogam uma nova 
ordem, contrária à retórica do poder; numa palavra, personificam tantas 
vezes à heterodoxia. São personalidades que, a partir de dentro do sis-
tema colonial, denunciam os seus excessos e desumanidades. Fazem-no 
muitas vezes, em contextos diferenciados, confrontando a visão portu-
guesa de domínio e a visão do Outro dominado, não necessariamente 
num cenário confinado ao conflito de interesses entre branco e negro 
(mulato ou indígena). Deste modo, tornando mais visíveis os princípios 
ideológico-políticos do regime político, estas consciencializadoras vo-
zes concorrem corajosamente para o questionamento e até para a des-
construção da mencionada retórica imperial.

Em terceiro lugar, e como já antes sugerido, a reescrita histó-
rico-literária de Miguel Real conta uma densa construção intertextual 
10 Mas a corajosa revolta em nome da liberdade, contra o jugo de Portugal e contra a monarquia 

«que sugava a teta do Brasil» (Real, 2006: 203), contraria o próprio âmago do espírito impe-
rial luso: «(...) aos rumores de inconfidência do território de Minas, não haverá quem não veja 
a possibilidade de o Brasil se repartir em inúmeros Estados independentes, enfraquecendo a 
América portuguesa e o próprio Portugal» (Real, 2007: 228).
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entre os seus procedimentos de representação do passado. Em cada um 
destes romances encontramos um tecido textual com múltiplas referên-
cias, quer a várias lendas e tradições, sobretudo orais, quer a fontes his-
tórico-documentais, quer ainda a outros textos literários, num alargado 
diálogo polifónico a que não é alheio um propósito simultaneamente re-
visionista e argumentativo. Como referido antes, na poética do romance 
histórico assume-se que o passado é eminentemente textualizado.

Em vários romances, a voz narrativa reflete, metaficcional e in-
terdiscursivamente, sobre essa tessitura intertextual, associada quase 
sempre à intencionalidade manifesta de re-interpretar o passado históri-
co: seja no primeiro romance, Memórias de Branca Dias, onde o autor 
é explícito nas considerações proemiais: «Assim, vinculando-nos mais 
à História do que à Lenda, todo o nosso texto foi construído sobre a se-
guinte página de Evaldo Cabral de Mello» (Real, 2003: 10), apresentan-
do-se a narrativa como uma homenagem ao historiador de Pernambuco; 
seja no último romance, A Guerra dos Mascates, ao reler explicitamente 
o relato oitocentista de José de Alencar (idem, 2011a: 38, 50-51).

Tudo concorre para a construção de atmosferas de forte pendor 
visualista, impregnadas das ideias vigentes em cada cenário histórico, 
em quadros descritivos de forte impressão sobre o leitor. A reforçar este 
afã, estão as reproduções iconográficas, em narrativas como Memórias 
de Branca Dias, A Voz da Terra, O Sal da Terra ou O Último Negrei-
ro, com destaque, neste caso, para as imagens do francês Jean-Baptiste 
Debret.

3. Dominantes imagológicas na visão contrastiva Portugal/
Brasil

Sem desmentir totalmente Claudio Guillén, nem contrariar a vi-
são crítica de Edward Said, os cinco romances do «ciclo brasileiro» de 
Miguel Real constituem ricas e multímodas formas de representação 
do Outro, através da construção de imagens múltiplas e recorrentes, 
necessariamente re-interpretativas e eventualmente incómodas, de um 
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passado multissecular que uniu Portugal e Brasil (Beller; Leersen, 2007: 
415 e ss.):

The idea that representation and interpretation are inseparable has pro-
vided useful as a starting point for critical investigations of all sorts 
of writings and images which claim to give an objective account of 
states of affairs –travel accounts, biographies, histories, etnographical 
studies, documentaries, photos and so on.

Neste momento, partindo do breve quadro antes traçado sobre 
os universos ficcionais recreadores da História comum de dois países 
(Portugal e Brasil), impõe-se que sistematizemos quatro tópicos temá-
ticos que correspondem a quatro grandes imagens ou dominantes desse 
longo diálogo luso-brasileiro, imagens ou representações do Outro ou 
de si próprio, também em registo autocrítico (cf. Pageaux, 1994: 59 e 
ss.). São imagens, afinal, relevadoras do «valor ideológico y político» 
que enforma todo o diálogo intercultural, sempre no espaço de «una 
comparación contínua que va de la identidade a la alteridade» (Moll, 
2002: 349).

3. 1. 

Em primeiro lugar, destaca-se a imagem dos excessos dos colo-
nizadores lusos –da vaidade manifesta e da cupidez desenfreada à cor-
rupção generalizada e à luxúria sexual dos portugueses, ativos geradores 
do mulato. Entre os vários grupos que detêm o poder político, econó-
mico e religioso, movem-se significativos jogos de interesses diversos, 
onde não faltam a intriga e a maledicência, a falsidade e a maquinação, 
a que não escapam as próprias ordens religiosas. O grande objetivo de 
certo tipo de homem português é fazer fortuna –engrossar a «burra»–; 
e regressar depois à metrópole, contribuindo assim para a progressiva 
imagem do brasileiro rico de torna-viagem: «quem vem do Brasil é por-
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que vem rico, senão morre por lá a plantar abóboras e melancias, enver-
gonhado de não ter conseguido amealhar fortuna» (Real, 2007: 33). 

Compreensivelmente, a «mão imperial de Portugal» (Real, 2007: 
119) caucionava quase todos os excessos, incluindo os «negócios es-
consos dos funcionários régios» (idem, 2006: 161), menos, é claro, as 
revolucionárias tentativas independentistas. É nesta postura que se deve 
compreender toda a espécie de investimentos, negócios e explorações, 
com destaque para o sistema esclavagista, de enorme rentabilidade eco-
nómica. Em todo o caso, a consciência dos colonos lusos é clara, desde 
os primórdios: «[...] a ganância dos cristãos está estragando o Brasil, 
matam os índios, traficam os pretos para cortarem o pau-brasil e ex-
ploram o açúcar» (idem, 2003: 167). O próprio poder real não abdica 
de imensos privilégios e monopólios na exploração da fértil colónia, 
incluindo «o quinto do outro». Os colonos, essa «escumalha colonial 
presumida aristocrática», relativizam o fenómeno da corrupção ao mais 
alto nível da colónia, explicando-o assim, de forma pretensamente auto-
justificativa: «chamar corrupção a esta prebendagem mútua é desconhe-
cer o Brasil» (idem, 2006: 52-53).

3. 2. 

Interligadamente, e malgrado o esforço de compreensão do Ou-
tro (por ex., por parte de empenhados missionários, através do aposto-
lado da Fé), sobressai a recorrente imagem das permanentes tensões e 
conflitos religiosos e rácicos. A colónia é descrita em contínuas mani-
festações de superstição, intolerância e fanatismo, em boa medida con-
sequência da «ignorância instintiva do português» (Real, 2005: 212). 
Têm lugar preponderante nesta postura realidades históricas como: (i) 
a persistente ação do Santo Ofício e da Real Mesa Censória; (ii) o an-
tissemitismo reinante mesmo na Terra da Promissão ou «Nova Lusitâ-
nia»; (iii) a descrição preconceituosa de superstições, rituais diabólicos 
e feitiços misteriosos, quer brasileiros, quer de africanos (candomblé, 
orixás, vodus, etc.), atentatória da ortodoxia e do «pudor católico»; (iv) 
o sistema do esclavagismo e a violência associada; (v) a enfatizada mis-
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são salvadora dos pagãos, sejam eles índios nativos ou negros africanos, 
tomados como inferiores ou peças para o trabalho. 

O desconhecido equivale então ao demoníaco –«preto atrai de-
mónio»–, pois é pelas danças que «o demónio entra nos escravos» (Real, 
2007: 135); e todas as formas de paganismo tinham de ser redimidas 
pela luz do cristianismo. Obcecada por «converter negros à doutrina 
cristã», a própria Igreja incita o comércio negreiro com o argumento de 
que é preciso libertar os filhos de «África, pátria do demónio» (idem, 
2006: 136, 187, 336, 393), fomentando assim o continuado «inferno da 
escravatura» durante séculos, desde que resgatadas as almas pela água 
do baptismo: «[...] nenhum escravo entraria no Novo Mundo de alma 
manchada pelo pecado original, pasto do demónio» (Real, 2006: 370).11

3. 3. 

Desta relação tensa entre colonizadores (nós) e colonizados 
(eles), e apesar de todos os heróis e todos os balanços, infere-se também 
a visão fraturante das oposições imagológicas gerais, que contrapõem 
os grupos em confronto e fundamentam o sistema imperial. Desde logo 
a ideia de superioridade do Portugal europeu face ao Brasil sul-america-
no, indígena e africanizado (Real, 2007: 311) –o mesmo é dizer, a recor-
rente dicotomia entre cultura e civilização versus natureza ou barbárie. 
Ora, como assinalado por E. Said (2001: 44), esta ideologia imperial 
eurocêntrica assentava na ideia de que certos territórios e sociedades, 
pelo seu primitivismo, necessitavam de ser dominados.

Afinal de contas, em outro registo, como dizia um frade lisboeta 
associando o Brasil a África na mesma bruta rudeza –«tudo isso é ca-
fraria», a imensa colónia não passa de um «povo bárbaro» (Real, 2007: 

11 Imagem maior dessa tensa sociedade luso-brasileira, eclesial e opressora, é o temido Tribunal 
do Santo Ofício: «[...] ninguém no Pernambuco está a salvo da Inquisição» (Real, 2003: 135). 
Como se pode ler também em Memória de Branca Dias: «O Pedro Dias era assim, tratava os 
pretos como se não fossem homens, eu dizia-lhe, os pretos são escravos, mas são homens, 
nada disso, dizia ele, preto é macaco, até os galileus dizem» (idem, 2003: 82). O pelourinho, 
a par do tronco e do chicote, tornara-se o ícone dessa violência sobre os escravos –«símbolo 
do poder branco contra a rebeldia negra» (Real, 2006: 169).
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311, 31): «[...] para Lisboa somos uma terra de macacos, confundem-
-nos com África» (idem, 2006: 229). Curiosamente, os próprios portu-
gueses eram vistos por países e viajantes ricos do Norte europeu como 
os cafres do Sul. E entre a nova sociedade brasileira, o comportamento 
violento de escravos e mulatos sobre outros nativos –«imitando os bran-
cos» (Real, 2006: 173) –tenderá a emular o mesmo esquema relacional 
dominador/dominado ou superior/inferior.

Com seus vastíssimos territórios, o Brasil tornou-se no símbolo 
utópico e ambíguo da desejada «Terra Prometida» (Real, 2003: 74) ou 
«Novo Paraíso» (idem, 2007: 204); mas também, numa visão mais dis-
fórica, em terra de degredo para criminosos ou destino de deportados 
lusos. Globalmente, com todas as naturais exceções, a colónia do Bra-
sil é olhada com arrogância paternalista, própria de todos os sistemas 
imperiais de então, por entre arroubos filantrópicos, cabendo ao poder 
soberano da metrópole impor as políticas e as leis, definido o justo e o 
injusto, o certo e o errado. Como sugerido, a ideologia imperial e escla-
vagista está ilustrada na casa grande e na senzala, existindo a pretalha-
da apenas para trabalhar. Preto «é bárbaro, é selvagem», não estando 
«educado para a liberdade. Os pretos não eram homens, mas macacos 
evoluídos ou “humanídeos”, precisando de um século ou dois para se 
tornarem homens.» (Real, 2006: 95 e 102-3).12

3. 4. 

Como corolário final, decorrem das imagens precedentes indis-
farçáveis modulações antiépicas: visto de perto, o passado imperial luso 
mostra afinal os seus pés de barro, isto é, um lado bem menos heroico e 
mais sombrio da aventura expansionista e colonizadora. Esta dimensão 

12 Como referido, a colónia sul-americana apresentava também outra funcionalidade –distante 
terra de degredo dos perseguidos e condenados: «Brasil sempre foi terra de degredo» de 
judeus, de cristãos-novos e de outros criminosos. Como seria de esperar, a deportação e o 
comércio no Brasil também são geradores de frequentes juízos autocríticos: «[...] a maioria 
dos portugueses que vivem no Brasil ou na Índia são uns brutos, autênticos alarves»; ou 
noutro passo: «[...] o Brasil era visto em Lisboa, não como terra de trabalho e riqueza, mas de 
deportação, recebendo toda a ralé de malfeitores e de bruxas que Lisboa expulsava» (Real, 
2007: 31, 45).
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esvaziadora da celebração de certa ufania épica é visível por exemplo 
na existência de uma nobreza destituída de nobres ideais, interesseira 
e exploradora; ou nos constantes jogos de poder entre os vários grupos 
interesse dos colonos: «ambos do territórios [Pernambuco e Portugal] 
dominados por uma nobreza parasitária e esbanjadora e uma igreja su-
persticiosa, herança de meio século do reinado de d. João [V], gordo do 
ouro e diamantes do Brasil» (Real, 2007: 113).

Neste espírito revisionista e crítico, sobressai a desmitificação 
do ethos heroico e do afã civilizador da colonização portuguesa. Como 
igualmente se desmistifica o sacralizado ímpeto de cruzada –salvar os 
pobres infiéis das garras do demónio; o mesmo é dizer, libertar o Novo 
Mundo da ignorância e do paganismo, da desordem e da barbárie. Afinal 
de contas, o Portugal que se aventura é sobretudo constituído por uma 
«mole de portugueses miúdos construtores do Império» (Real, 2011a: 
55), tantas vezes ignorantes e fura-vidas, mais obcecados pela riqueza 
do que por nobres ideais.

Ganham particular simbolismo ou ressonância antiépicas as 
constantes referências a Os Lusíadas, de Camões (Real, 2006: 102; 
idem, 2008: 214, 216), afinal o canto da celebração, mas também da de-
núncia da decadência. Ou, entre outras notas sobre o passado imperial, 
sobressaem ainda as referências ao lado negro e menos luminoso da 
expansão, como os desastres da Carreira da Índia, com o famoso Nau-
frágio de Sepúlveda (Real, 2007: 66 ss., 229). Em plena terra da Bahia, 
na segunda metade de Setecentos, tenta-se ensinar a leitura e a escrita 
pel’Os Lusíadas e por outras obras do cânone luso e europeu, mas com-
preensivelmente sem êxito, caucionando todos os excessos judicativos: 
«[...] preto é branco quando for capaz de interpretar Os Lusíadas, até lá 
fica escravo, claro» (idem, 2006: 96, 102).13

Entre outros fantasmas e destroços de velhos tempos, nesta con-
tra-mitologia, chegam a figurar destacada e simbolicamente as velhas e 
abandonadas naus do Império ou a figura distante de Vasco da Gama; 
enfim, imagens da «velha Lisboa imperial», rica e majestosa, religiosa e 

13 Consabidamente, esta visão autocrítica é coeva e estruturante da própria celebração épica de 
Luís de Camões e de outros textos marcantes da cultura e literatura portuguesas, já a partir do 
séc. XVI –sobre esta dimensão anti-épica, cf. os sintéticos artigos de Martins (2011).
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inquisitorial, secularmente dominada pela «febre do Império, da Fé, do 
Evangelho» (Real, 2007: 42, 225, 233, 286).

A narrativa das Memórias de Branca Dias é exemplar a respeito 
da ambígua representação do Brasil como espaço de sonhos e de ilusões: 
é terra da promissão, livre e próspera, que se procura identificar com 
o mitificado Brasil –a «Terra Sem Mal, a Terra de Amêndoas e Mel» 
(idem, 2003: 24) de que o marido tanto lhe falara. Porém, essa mesma 
Nova Jerusalém prometida, para judeus e não judeus, também se revela 
espaço de perseguições e de desilusão, a começar pelo comportamento 
luxurioso e desbragado dos colonos portugueses –«É tudo fornicação, 
digo eu [Branca Dias], há mais mulatos e mamelucos no Pernambuco 
do que no mundo inteiro»

*

Enfim, a partir das visões do universo ficcional de Miguel Real, 
as relações histórico-culturais de Portugal e Brasil, ao longo de vários 
séculos, são indissociáveis do confronto de poderes e do diálogo de cul-
turas (portugueses, judeus, negros e índios), como no contexto inicial da 
«açucarocracia pernambucana do século XVI» (Real, 2003: 11). Nestas 
revisionistas viagens ao passado, o Brasil é, ambiguamente, o jardim 
da promissão e a terra de degredo, espaço de sonho e território da ilu-
são –mas longe de certa retórica nacionalista e filantropicamente luso-
-tropicalista, enaltecedora do comportamento exemplar e harmónico da 
metrópole imperial (idem, 2011b: 623 e ss.).

É precisamente neste contexto que cabe citar o comparatista já 
referido: «El viaje no es pretexto de saber, o de entendimento, sino de 
escritura e de reescritura», escreve Claudio Guillén (1998: 349). Porque 
muitas vezes às experiências diretas da viagem física sobrepõem-se 
outras viagens mentais ou literárias, sobretudo anteriores, decorrentes 
da História –afinal, o enorme peso das imagens prévias do déjà lu–, de 
que o imaginário coletivo, incluindo o literário, fartamente se alimen-
ta. As afirmações de Guillén ou a citada epígrafe inicial de Saramago 
aplicam-se também a escritores portugueses de hoje como Miguel Real, 
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cuja escrita literária foi também potenciada pelas viagens reais que o es-
critor efetuou no Brasil, sobretudo no território brasileiro mais marcado 
pela herança colonial portuguesa.

De facto, interessou-nos focar a atenção sobre cinco narrativas 
do «ciclo brasileiro» deste romancista português atual, para captar o de-
senho imagológico que elas compõem. Vimos antes o tipo de viagens 
interpretativas que nos são proporcionadas pelos universos romanescos 
de Miguel Real; e apreciámos, crítica e sinteticamente, as imagens do 
Brasil que este universo ficcional nos propõe, despertadas por viagens 
reais, mas também (e sobretudo) por tantas outras viagens mentais –as 
leituras de textos históricos, antropológico-culturais e literários.14

No contexto da política imperial lusa, a reflexão sobre as imagens 
do Brasil colonial, construídas pelos universos romanescos de Miguel 
Real, coloca-nos estes desafios, extensíveis seguramente a tantas obras 
congéneres: em que medida estas imagens podem ser exclusivamente 
atribuíveis ao romancista português contemporâneo? Não são antes o 
resultado dialógico (intertextual e interdiscursivo) de confluências de 
outras tantas representações mentais pré-existentes, desde logo de obras 
explícita ou implicitamente convocadas por estes tecidos literários? 
Afinal de contas, não é possível escrever nem ler fora de uma ampla 
memória histórica, cultural, intertextual e interdiscursiva, como estes 
romances de Miguel Real testemunham.

Ao mesmo tempo, as representações da alteridade, sobretudo 
quando se trata de uma outra sociedade, nação ou cultura, mostram-se 
um terreno muito propício à emergência de estereótipos, preconceitos 
(idées reçues), tópicos ou lugares-comuns simplificadores (Guillén, 
14 Estamos assim no espaço triangular indicado pelo autor de «Tristes Tópicos: imagens nacio-

nales y escritura literaria» (Guillén, 1998: 337) –escrita, imagem e experiência– em que fre-
quentemente assenta o processo de representação de uma nação na literatura de outra nação. 
Mas sempre reconhecendo a inegável influência das imagens prévias (de leituras e discurso 
diversos), face à experiência concreta do viajante e ao seu ato de escrita. Como relembra 
Claudio Guillén (1998: 363-4) pode existir uma enorme distância ou decepção entre as ima-
gens pré-existentes e o contacto ou conhecimento da realidade. Quantas vezes ao longo da 
história da cultura, sobretudo europeia, a experiência da viagem real pode gerar essa forma 
de surpresa: «Es la temible percepción del abismo entre la imagen y el sabor de lo real». Esse 
impacto negativo pode ser proporcional à dimensão da biblioteca mentalmente transportada 
pelo viajante-leitor.
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1998: 338 e ss.). Sempre nos podemos interrogar em que medida estas 
imagens do Brasil, construídas pelo discurso romanesco de Miguel 
Real, reproduzem ou reconstroem imagens convencionais ou delas 
se afastam, em maior ou menor grau, imagens correntes em outros 
discursos históricos, culturais e literários. Será sempre uma ingenuidade 
pensarmos na possibilidade de um discurso absolutamente imune a este 
tipo de estereótipos.

É ainda manifesto que estas representações mentais do Brasil na 
narrativa história de um autor atual estão muito mais próximas de uma 
ideologia pós-colonial, do que do um imaginário oitocentista de romance 
histórico, enquanto reconstituição fiel e morigeradora do passado; ou 
mesmo longe de certa representação determinista do carácter de um 
povo (psicologia nacional ou alma popular) através da sua história 
(race, milieu e moment), como nos postulados de H. Taine e do cor-
respondente legado da imagologia tradicional (Moll, 2002: 352). Nesta 
perspectiva pós-colonial, ganha relevo um olhar crítico e distanciado 
sobre o passado do império português, desapiedado e irónico, capaz de 
equacionar tópicos e imagens autocríticas, de intolerância, de violência, 
de cobiça, etc. Neste contexto, percebemos como o romancista Miguel 
Real se afasta da famigerada tese do convívio luso-tropicalista, secun-
dada por Gilberto Freyre e tão benquista do regime de António Salazar, 
valorizadora de um colonialismo integracionista e dócil.15

Em última análise, num processo revisionista sempre em aberto, 
não estão todas as comunidades ou nações sujeitas a contínuas reelabo-
rações imagológicas? Não é a literatura, analisada nesta perspectiva, um 
lugar privilegiado de tematização do encontro com o Outro? As nações 
vão-se narrando continuamente, como forma de auto-questionamento 
identitário. Em suma, estes romances do «ciclo brasileiro» de Miguel 
Real reconstroem, de um ponto de vista histórico-literário e intercultu-
ral, as pontes que se estabeleceram entre dois imaginários culturais –o 
do Portugal colonizador e o do Brasil colonizado–, mas a partir da nos-

15 Aliás, na sua panorâmica sobre mais de um século do pensamento português, o ensaísta 
Miguel Real (2011b: 623 e ss.) sintetiza as circunstâncias e o significado da teoria luso-tro-
picalista e a sua utilização pela «atitude de manipulação propagandística» do Estado Novo 
português. 
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sa contemporaneidade. Confirma-se uma vez mais como a imaginação 
literária, no seu diálogo com a alteridade, é uma arte de questionação e 
permanente redefinição da identidade cultural –neste caso, das várias 
manifestações de hegemonia cultural do imaginário português e euro-
peu sobre o Brasil colonial.
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