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Uma história política da cultura

Este livro fala de escritores: de poetas, romancistas, críticos e 
jornalistas; das obras que publicaram e dos percursos geracionais 
que mantiveram. Trata de dificuldades, mas fala sobretudo de êxitos 
e de consagrações. É, portanto, sobre escritores conhecidos, discu-
tidos, visíveis, e não sobre poetas marginais, génios incompreendi-
dos, intelectuais perseguidos. Os participantes nesta narrativa são, 
como na mais pura tradição de uma historiografia conservadora, 
os protagonistas. Foram aqueles que influenciaram, que tocaram o 
poder. Aqueles que sentiram correr na direcção do tempo, cujas 
obras pareceram ganhar materialidade. É, nesse sentido, um livro 
de história política.

Reserva-se normalmente esta aos políticos em sentido estrito, 
àqueles que ocupam as instituições. Aos escritores, e aos artistas, 
é atribuído outro espaço. Um espaço interessante, mas a que ra-
ramente se dá uma grande importância. Na história cultural que o 
reconstrói não costumam estar presentes as estruturas sociais ou os 
processos decisivos. Tudo funciona, na tradicional divisão da análise 
historiográfica entre história política, económica e cultural, como 
se o terceiro nível fosse apenas uma espécie de comentário, ou 
ilustração, da verdadeira realidade tratada pelos dois primeiros. Não 
é um erro, mas dois, e agindo reciprocamente, a redução da análise 
da política aos políticos e a da cultura aos escritores e artistas.

Mas foi assim que, na história do século xx português, e em 
particular na história do Estado Novo, o autoritarismo pôde ser 
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apresentado como uma coisa estranha. A memória que a socie-
dade guarda da sua cultura a partir das várias histórias culturais 
é uma memória de protesto, de sofrimento e de indisciplina.  
À história política não resta senão acentuar o carácter repressivo 
da ditadura perante toda essa revolta intelectual, literária e artística. 
A estabilidade e o conformismo sociais são o que fica invisível a 
partir daí. Finalmente, não é também possível entender todos os 
tipos de dominação política que não passaram pela repressão física 
e explícita.

No entanto, não parece fácil de sustentar que o regime ditatorial 
pudesse ter durado tanto tempo apenas à base de censura e de polí-
cia. Não, se o país fosse, verdadeiramente, o da revolta neo-realista, 
o da subversão surrealista e das várias vanguardas que o comba-
teram, se fosse, enfim, reviralhista, comunista ou qualquer outra 
forma oposicionista de que a cultura se revestiu. Das duas uma: 
ou esta cultura não era deste país ou aquela política não era desta 
sociedade. Os dois erros, porém, não são uma irrealidade. Não se 
trata de uma bizarria nem de incompetência ou má fé da histo-
riografia. São o que é o país hoje: apesar das aparências, passaram 
apenas trinta anos sobre o fim do Estado Novo. A libertação tinha 
muito para celebrar na cultura insubmissa. A construção da demo-
cracia teve aí o essencial da sua matéria-prima legitimadora. 

Mas o problema persiste porque a história não fala de coisas 
mortas: à medida que o tempo passa, reemergem na sociedade 
portuguesa sinais do autoritarismo político, da instrumentalização 
intelectual e do conformismo social que, desde o século xx, em 
Portugal se chama salazarismo.

Este pode ser um momento propício para pensar historiografica-
mente este atavismo. Um dos fenómenos mais interessantes na vida 
intelectual portuguesa dos últimos anos foi a emergência de uma 
nova direita doutrinária onde os historiadores e a visão da história 
desempenham um papel importante. O seu combate é, no entanto, 
político. Procuram, no essencial, lutar contra o que entendem ser 
a hegemonia cultural da esquerda. O ponto essencial na leitura 
da realidade produzida por esta corrente herda, curiosamente, o 
lado mais determinista das filosofias da história do século xix: o  
Ocidente atingiu no final do milénio a sua forma política definitiva 
(com a queda do muro de Berlim), que agora cumpre simplesmente 
gerir, e já não transformar. 
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Há dois pontos distintos que importa notar na análise ao fenó-
meno que produz este discurso. O primeiro é formal e político. 
Estes intelectuais, apesar de se procurarem situar à margem do 
senso comum, falam de uma posição dominante. De outro modo 
não seria compreensível, por exemplo, que fossem os mesmos a 
defender a redução do peso do Estado na sociedade. Se esta fos-
se domínio da esquerda, a direita não prescindiria da moderação 
estatal. As sociedades, na sua evolução histórica, são dinâmicas de 
forças contraditórias onde o imprevisto desempenha um papel, mas 
não são ilógicas. A pretensão deste discurso à subversão da ordem 
dominante não é mais do que o dispositivo retórico que procura 
ocultar a sua ocupação desse domínio. E é a partir desse lugar que 
o antagonista pode ser desqualificado. 

O poder que legitima esta desqualificação começou então por 
ser uma apropriação historiográfica. Trata-se do segundo ponto.  
O combate intelectual que a direita move à visão do mundo da es-
querda assenta numa leitura autoritária do processo que nos trouxe 
à actualidade. O século xx é objecto de um julgamento onde os 
réus são aqueles que não entenderam que a natureza dos tempos é 
transcendental à vontade do homem. A existência de uma essência 
no destino histórico autoriza a definir um lado «certo» e um lado 
«errado», dualismo recorrente na nova historiografia de direita.  
E aqui reside o autoritarismo da ideia. A maior parte das perspecti-
vas historiográficas, hoje, sofrem deste profundo condicionamento 
que é a noção de que o presente não é o resultado dos combates 
de que o século xx foi palco, mas o cumprimento de um «destino 
natural» do século xx. 

Historicamente, a liberdade define-se pela riqueza das condições 
de possibilidade, pela variedade de futuros possíveis a construir, ou 
seja, pela natureza indefinida do processo. Quando o passado, pelo 
contrário, é fechado num «lado certo», que se opõe a um «lado 
errado», é o futuro que se fecha. Não deve ser muito difícil, apesar 
de tudo, recordar que era precisamente o oposto por que lutava 
a cultura de esquerda que em Portugal dominou durante décadas 
através do neo-realismo. A estranheza que hoje parecem ter os 
valores neo-realistas mostra como o seu papel parece esgotado 
e como a derrota relegou para o esquecimento um conjunto de 
princípios que até há relativamente pouco tempo eram senso co-
mum na sociedade portuguesa. Pela memória do neo-realismo passa 
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assim a memória da cultura democrática portuguesa do século xx 
e das suas lutas.

Há duas formas de pensar hoje o neo-realismo. A primeira 
entende-o como a doutrina antecessora da actual ortodoxia his-
toriográfica da direita. Desta perspectiva, a leitura do tempo do 
marxismo português, que antes e imediatamente depois da re- 
volução julgou ter na mão a chave da história, teria assim passado 
formalmente incólume para a actual ortodoxia liberal. Esta herança 
da dimensão autoritária de uma ideia dominante para outra ideia 
dominante sugere então que a outra forma de recordar o neo-rea- 
lismo, aquela que é hoje mais estranha à realidade portuguesa, pode 
ser retrospectivamente entendida como o que de mais decisivo a 
memória de esquerda tem para resgatar: a doutrina neo-realista, 
como cultura política ou estética literária e artística, era também a 
ideia, de raiz iluminista e configuração marxista, de que a cultura 
desempenha uma função essencialmente consciencializadora que, 
por sua vez, é alavanca de emancipação. 

O neo-realismo, que surgiu na passagem da década de 30 para a 
de 40 do século xx, tornou-se hegemónico no campo cultural até 
depois do 25 de Abril. A celebração do seu papel sob a ditadura 
contribuiu decisivamente para a deslocação da imagem da sociedade 
portuguesa que legitimou a democracia: a um povo fundamental-
mente passivo e obediente, que explicava o Estado Novo, o neo- 
-realismo opôs uma sociedade esmagada e insubmissa que justificou 
a democracia. Os neo-realistas partiram de uma noção clara acerca 
do papel político da arte e da cultura. E, mesmo que as pensassem 
num quadro nacional, pensavam-no a partir de uma perspectiva 
de classe que permitia resistir à cultura exclusivamente entendida 
como identidade que hoje prevalece. E que era também dominante 
no momento em que o neo-realismo surgiu como movimento para 
a combater.

De facto, a noção de cultura hoje dominante, como herança 
identitária e modo de vida nacional, corresponde, no essencial, 
à cultura nacionalista que legitimou o Estado Novo nos anos 
30. Não tanto pelos seus conteúdos, ainda que seja de assinalar 
a insistência nas temáticas do papel de Portugal no mundo e do 
carácter universalista do povo português. O que verdadeiramente 
surge hoje em parte como sobrevivência, em parte recuperação, é 
a instrumentalização simbólica de Portugal como entidade estável 
e perene. Pode até nem se lhe chamar Portugal, ou Portugália, ou 
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Ocidente, nem se lhe chamará Lusitânia, como nas revistas de 
há oitenta anos. Mas chama-se-lhe Atlântico, como numa revista  
actual, naturalização de uma essência portuguesa e dos portugueses 
(ou dos cristãos, dos brancos, dos «ocidentais») que funciona como 
o discurso sobre o lado certo e o lado errado da história: fecha 
a sociedade e o processo histórico no interior de uma natureza e 
de um destino. 

É o problema deste trabalho: o nacionalismo é uma formação 
cultural que apaga os traços da sua construção porque consiste em 
fazer-se passar pela natureza das coisas. Os seus valores e ideias 
lêem e sistematizam aquilo que consideram ser os elementos trans- 
cendentes anteriores a qualquer acção humana. A cultura naciona-
lista torna invisível o seu papel político, sendo essa invisibilidade, 
precisamente, o que garante a eficácia política. Tal como aqueles 
que reclamam estar do lado certo da história, os autores do nacio-
nalismo não se apresentam como tal: aquilo que escrevem não é 
propriamente da sua autoria, são antes intérpretes, porta-vozes de 
algo superior a eles próprios, um universal que os ultrapassa.

É esta acepção de cultura, como naturalidade, e a sua dimensão 
ideológica, como naturalidade construída, que justificam a análise 
política como opção metodológica deste livro. Porque esta cultu-
ra tem a capacidade de parecer estar sempre num lugar diferente 
daquele que é o seu: parece uma criação do povo, quando o é das 
elites; parece fazer parte da natureza, quando está nos livros, nos 
filmes, nos eventos culturais e nos programas políticos; parece 
ser intemporal, quando é um fenómeno eminentemente moderno. 
Nos termos mais propriamente políticos que me interessam aqui: 
é um instrumento de dominação, quando parece património dos 
dominados.

Este seu poder, cujo modo de funcionamento é o que interessa 
analisar, é, portanto, político. Daí o exercício, que aqui se propõe, 
de pensar um regime político, o Estado Novo, como fenómeno 
cultural. Ou seja, pensar a sua política também como realidade 
literária, anulando a distinção tradicional entre ambas as dimensões 
e explorando a presença de uma na outra. 

Se recordarmos que a prioridade do movimento que impôs (e 
dos grupos que consolidaram) o autoritarismo era acabar com 
a política do liberalismo e do parlamentarismo, ou seja, com os 
mecanismos de legitimação política interiores à própria actividade 
política, donde veio então a sua legitimidade? Questão sobretudo 
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interessante se pensarmos que ela foi mais forte no salazarismo do 
que em qualquer outro momento político em cem anos de libera-
lismo. Basta pensar no modo como Oliveira Salazar a fez assentar 
nas indiscutibilidades que enumerou no célebre discurso do 10.º 
aniversário da revolução nacional, em 1�36. 

No início do século xx já não era a origem divina que coroava 
os novos reis. O autoritarismo e a sua leitura histórica e identitária 
basearam-se numa determinada imagem de Portugal para tomar o 
poder. Mais especificamente, numa construção cultural concreta, 
levada a cabo por um século de romantismo —, na literatura de 
Almeida Garrett, na historiografia de Alexandre Herculano, na 
etnografia de Teófilo Braga, entre muitos outros em circunstâncias 
mais modernas, como à frente se verá detalhadamente —, que 
instituiu Portugal como entidade e património. 

Esta fixação de uma coisa chamada Portugal é o pressuposto do 
nosso exercício: para a institucionalização de um regime político 
que prescindiu da legitimidade da acção política foi fundamental  
a formação dessa realidade cultural pura, intemporal e indiscutível. 
A legitimidade do regime, naquele contexto histórico específico, 
resultou da sua vocação para defender e proteger essa cultura.  
O Estado Novo foi menos um regime político nacionalista criador 
de uma cultura nacionalista do que a criatura dessa cristalização do 
nacionalismo. A intensidade da legitimação, sem a medida da qual 
não é possível compreender a sua estabilidade e durabilidade, deve 
assim ser relacionada com a eficácia política daquela criação. 

A leitura histórica que este exercício propõe, assim, e que este 
livro procurará narrar, é a de um combate ideológico que tem o seu 
ponto de chegada no momento em que deixa de o parecer. Esse é 
o momento em que se institui Portugal enquanto cultura entendida 
como natureza das coisas. O momento que procuraremos no final, 
em que se atinge uma plenitude ideológica. 

O nacionalismo é o problema de partida para este trabalho, 
mas não exactamente o seu objecto. Recapitulando, o nacionalis-
mo é uma construção cultural que parece estar fora do tempo e, 
portanto, fora da política. Só reconhecendo o papel político deste 
apoliticismo é que é possível defender a metodologia proposta. Ou 
seja, ela trata de história política, não porque o seu objectivo seja 
fundamentalmente a análise aos conteúdos do nacionalismo, mas 
porque políticos são os processos (os combates culturais) através 
dos quais esses conteúdos se tornaram consensuais. O objecto 
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aqui são as formas por onde os conteúdos do nacionalismo foram 
evoluindo.

Assim, as fronteiras mais antigas da Europa, a saga das desco-
bertas, o império do Minho a Timor, os tesouros do património 
artístico, a beleza geográfica e a riqueza folclórica tornam-se, em 
certa medida, acessórios. É importante que o sejam para não cair-
mos na naturalidade que nos procuram impor. Não o são por já 
estarmos suficientemente familiarizados com os temas tradicionais 
do nacionalismo português, mas porque é a história dessa familia-
rização que aqui interessa. 

Quer isto dizer que o modo como os portugueses se identifi-
cam podia ser outro bastante diferente. Os temas dominantes do 
nacionalismo são simplesmente aqueles que, nos combates políticos 
da cultura, saíram vencedores. Se não, vejamos: se quiséssemos 
construir Portugal a partir do conjunto de todos os discursos em 
circulação pelo campo cultural nos anos anteriores à revolução que 
instaurou a ditadura militar, a identidade portuguesa seria muito 
menos plana do que o país da propaganda do Estado Novo. Nes-
ses anos, a diversidade de valores, imagens e posições mostra que 
o nacionalismo respondeu, ponto por ponto, a outros discursos.  
A «natureza católica do povo português» respondeu a um enraizado 
e assumido anticlericalismo. A sua «brandura natural» respondeu à 
violência verbal e física na gestão dos conflitos. A «espiritualidade 
e desprendimento material» responderam ao prazer do cosmopo-
litismo e ao desejo de modernidade que circulavam pela imprensa 
e pela ficção. 

De tudo isto era composta a realidade visível através do campo 
cultural. O nacionalismo, como resposta discursiva, lutou, porém, 
sobretudo contra a política: uma presença constante, na forma 
de combate e intriga, ideias e utopias, de vida política. O Estado 
Novo será, assim, uma espécie de redução da realidade a uma parte 
de tudo o que era Portugal e os portugueses e a sua política do 
espírito a encenação dos valores culturais que pudessem contribuir 
para a estabilidade e a quietude. Mas não foi esta «política» que 
silenciou aquelas «culturas». Ou, se se preferir, não foi essa cultura 
que silenciou aquelas políticas. O Estado Novo é já o tempo da 
celebração, não do combate.

Seria excessivo afirmar que a nacionalidade portuguesa foi de-
terminada por um conjunto de escritores e artistas. Portugal, como 
realidade histórica, geográfica e social, existe e é reconhecido como 
tal pelos portugueses há muitos séculos. O tema deste livro, porém, 



O Estranho Caso do Nacionalismo Português

16

não é a nacionalidade propriamente dita, ou a identidade, mas o 
nacionalismo como construção literária, reformulação cultural dos 
pressupostos históricos, geográficos e sociais.1 Mas, se é necessário 
evitar o excesso de atribuir a uma construção cultural a capacidade 
de fazer tábua rasa de vários séculos da história de uma sociedade, 
parece-me claro que o inverso também se impõe: a marginalização 
social da cultura que obscurece o seu papel político não é tanto 
uma insuficiência da historiografia cultural como uma estratégia 
social de escritores e artistas que, assim, garantiram para as suas 
obras uma eficácia política tanto maior quanto mais invisível.

Por outras palavras, a imaterialidade e intemporalidade da cultu-
ra são produtos sociais e históricos. É da conquista de lugares apa-
rentemente alheios à realidade material que depende a capacidade 
dos escritores em construir uma cultura que, quanto mais parecer 
igualmente alheia ao mundo, tanto mais nele se insinua, deter-
minando os gestos mais automáticos do quotidiano. A dimensão 
política da cultura pode ser, enfim, em determinadas circunstâncias, 
como aquelas que me proponho mostrar, o ponto ideológico de-
cisivo na evolução dos processos políticos. Mostrá-lo passa então 
por conseguir reconstituir os modos de existência, histórica e 
social, dos discursos produzidos pelos escritores que maior relevo 
tiveram na construção do nacionalismo português apropriado pelo 
salazarismo como sua matriz cultural.

Na tradição marxista, este será um livro sobre a superestrutura. 
Esta sofre habitualmente de uma desqualificação idêntica àquela que 
a divisão dos ramos historiográficos impõe à cultura. O marxismo, no 
século xx, teve de levar a cabo um esforço constante para combater as 
apropriações, com que a dialéctica original marxista tem sido constan-

1 Os estudos sobre o nacionalismo são percorridos por uma tensão entre 
tradição e modernidade. Aos processos modernos de construção identitária, como 
os descritos por Eric Hobsbawm em «A Produção em Massa de Tradições: Eu-
ropa, 187� a 1�14», in A Invenção das Tradições, ed. Eric Hobsbawm e Terence 
Ranger (São Paulo: Editora Paz e Terra, 1��7), opõem-se posições como a do 
antropólogo José Manuel Sobral, que questiona, em parte a partir de Josep Llobera 
e da sua obra O Deus da Modernidade, quaisquer «teses radicalmente modernistas 
sobre o nacionalismo» português, insistindo em temporalidades mais duradouras. 
José Manuel Sobral, «Nações e Nacionalismo. Algumas Teorias Recentes sobre 
a Génese e Persistência na Europa (Ocidental) e o Caso Português», Inforgeo 11 
(1��6): 28. Uma posição não invalida necessariamente a outra: o nacionalismo 
político da modernidade filia os processos culturais e políticos de massificação 
nos elementos mais perenes da identidade.
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temente desvirtuada, da relação entre infra-estrutura e superestrutura 
como relação causal. Antonio Gramsci foi dos primeiros a atribuir 
um papel político estruturante à superestrutura, ao fazer depender os 
processos políticos da capacidade ideológica em construir hegemonias. 
E fê-lo no contexto histórico deste trabalho — o do pós-primeira 
guerra mundial, da emergência, simultânea e combinada, do fascismo 
e da cultura de massa: em sociedades dominadas por indústrias de 
cultura, onde os processos políticos estavam cada vez mais dependentes 
da opinião pública e esta dos mass media, e quando o funcionamento 
da economia parecia definitivamente subordinado às percepções e 
necessidades estabelecidas pela moda e pela publicidade, a relação 
entre infra-estrutura e superestrutura alterou-se e o peso da dimensão 
imaterial da existência humana — a opinião, o gosto, o desejo — na 
definição estrutural fortaleceu-se.

A análise desta relação entre a realidade e a representação, o 
material e o imaterial, tem sido desenvolvida, no campo do mar-
xismo contemporâneo, pelo enfoque sobre a existência material da 
cultura, ou da literatura. Curiosamente, nesta síntese tanto é possível  
encontrar autores a reflectir sobre a natureza textual, ou literária, 
da historiografia como sobre a dimensão histórica, e política, da li-
teratura. É precisamente a partir dessas duas disciplinas distintas, a 
historiografia e os estudos literários, que se vão encontrar num ponto 
muito idêntico um historiador como Hayden White e um teórico da 
literatura como Fredric Jameson.

Reflectindo sobre a utilidade da teoria na análise literária, Jameson 
propôs a teorização de «subjectividades colectivas». Trata-se, aparente-
mente, de ainda mais uma fórmula para pensar a noção de totalidade 
que, na filosofia, nas ciências sociais, nos estudos culturais ou na his-
toriografia, como espírito do tempo, estrutura de sentimento, cul-
tura, paradigma, habitus, texto, episteme, ideologia, mentalidades,  
etc., procura apreender essa coisa esquiva que todos parecem saber 
o que é mas de que ninguém consegue verdadeiramente falar e que 
constitui, no limite, o senso comum de cada época. Jameson introduz, 
porém, um elemento mais concreto nessa proposta: as subjectividades 
colectivas podem ser reconstruídas, de uma perspectiva literária, a 
partir de uma «mode-of-production analysis»: «literary forms (and 
cultural forms in general) are the most concrete symptoms we have 
of what is at work in that absent thing called the social».2

2 Fredric Jameson, «Symptoms of Theory or Symptoms for Theory?», Critical 
Inquiry 30 (2003-2004). 
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O valor deste tipo de análise será inversamente proporcional à ex-
celência estética do objecto. O que Jameson sugere é a procura daquele 
tipo de produção artística menos excepcional, isto é, mais passível de 
ser relacionado com a cultura dominante: «our objects of study con-
sist less in individual texts than in the structure and dynamics of a 
specific cultural mode as such, beginning with whatever new system 
(or nonsystem) of artistic and cultural production replaced the older 
one. It is now the cultural production process (and its relation to our 
peculiar social formation) that is the object of study and no longer 
the individual masterpiece».3

A partir da historiografia, mas no mesmo sentido, Hayden White 
vem de há décadas a esta parte a procurar um espaço bastante idên-
tico ao de Jameson: onde a realidade é apreendida e analisada como 
realidade «linguística», «textual», «construída» e «discursiva»: «What 
is being recommended is a project of translation […] by which hu-
manity makes itself in a constant revision of its own ‘nature’ as self  
and other, society and antisociety, value and nonvalue, subject and 
object, creative and destructive, all at once and ever anew. This is, I 
submit, a much more ‘historical’ conception of human nature, society, 
and culture than anything that any version of ‘history’ has hitherto 
imagined.»4

A antiga superestrutura assume assim o protagonismo na teoria 
contemporânea. Uma parte importante do debate filosófico do sé-
culo xx foi dominada pela importância e pelo lugar da linguagem. 
Às radicalizações do pós-estruturalismo sobre a inexistência de uma 
exterioridade ao texto,5 o marxismo tem procurado situar a resposta 
noutros termos: se é verdade, como defende Jameson, que «thought 
is linguistic or material and that concepts cannot exist independently 
of their linguistic expression», a textualidade da matéria só nos é útil 
se pensada através da materialidade do texto, ou seja, a realidade só 
nos é oferecida em forma de texto, mas este texto é já uma realida-
de. É assim que o horizonte de análise, na historiografia como na 
literatura, passa por algo como «reconstructing the initial situation 

3 Jameson, «Symptoms of Theory or Symptoms for Theory»...
4 Hayden White, «Afterword», in Beyond the Cultural Turn. New Directions 

in the Study of Society and Culture, eds. Lynn Hunt e Victoria E. Bonnell (Los 
Angeles: University of California Press, 1���), 321-322. 

5 A utilização acrítica da célebre expressão de Jacques Derrida «il n’y a pas 
de hors-texte» («não há nada exterior ao texto», ou «não há exterior do texto») 
é talvez a manifestação mais significativa deste tipo de posições.
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which the work is somehow a response».6 Essa situação inicial — no 
nosso caso, o passado — já não existe, mas os textos que dela falam 
são, logo na forma mais do que no conteúdo, sintoma do contexto 
histórico em que foram produzidos. É a partir deste horizonte e deste 
limite, desta relação que abre o texto ao seu exterior, que podemos 
falar da realidade.

Tudo isto é sobretudo válido para a história literária, para a his-
tória intelectual, ou para uma história cultural que seja política por 
abandonar uma perspectiva marginal da cultura e situar as produções 
culturais no mundo donde emergem e sobre o qual agem. Hayden 
White concretiza um pouco o modo como isto se faz, salientando 
precisamente o modo de produção (a que ele chama «processo de 
produção de sentido») como o objecto que é possível reconstruir a 
partir da forma do texto e que nos liberta das imposições exclusivas 
dos conteúdos: «The historically real, the past real, is that to which I  
can be referred only by way of an artifact that is textual in nature. 
The indexical, iconic, and symbolic notions of language, and therefore 
of texts, obscure the nature of this indirect referentiality and hold out 
the possibility of (feign) direct referentiality, create the illusion that 
there is a past out there that is directly reflected in the texts. But even 
if we grant this, what we see is the reflection, not the thing reflected. 
By directing our attention to the reflection of things that appear in 
the text, a semiological approach to intellectual history fixes us directly 
before the process of meaning production that is the special subject 
of intellectual history conceived as a subfield of historical inquiry in 
general.»7

6 Fredric Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism 
(Durham: Duke University Press, 1��1), 7.

7 Hayden White, The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical 
Representation (Baltimore: Johns Hopkins, 1�87), 20�. Nesta leitura, e como mais 
à frente voltarei a insistir, aquilo que a forma do texto permite reconstituir é a sua 
ideologia, que aparece, então, não como conteúdo explícito, mas como a estrutura 
do modo de produção, parafraseando Jameson, no interior da qual os conteú-
dos são produzidos. Vejamos como White descreve o processo (itálicos meus):  
«A semiological approach to the study of texts permits us to moot the question 
of the text’s reliability as witness to events or phenomena extrinsic to it, to pass  
over the question of the text’s «honesty», its objectivity, and to regard its ideo-
logical aspect less as a product (whether of self-interest or group interest, whether 
of conscious or unconscious impulses) than as a process. It permits us, more 
precisely, to regard ideology as a process by which different kinds of meaning are  
produced and reproduced by the establishment of a mental set towards the world 
in which certain signs systems are privileged as necessary, even natural, ways of 
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Chego assim ao ponto em que me parece ser já possível sintetizar 
a base teórica que orienta os pressupostos metodológicos deste traba-
lho. A abordagem aos discursos intelectuais e culturais como se eles 
falassem por si cria a ilusão de que existe, fora da realidade material 
do mundo, uma dimensão espiritual, um refúgio, que é o único sítio 
onde podemos ser livres. É a partir desta quebra fundamental — que  
no mundo contemporâneo, na modernidade capitalista, divide a 
existência entre quotidiano e consciência, realidade e representa- 
ção — que, para Fredric Jameson, emerge o «inconsciente político» 
sobre que se fundam as grandes formas de dominação do nosso tempo. 
A contrapartida a isto, a começar pela análise do passado, deve ser a 
atribuição ao político, à dimensão política dos fenómenos, «the abso-
lut horizon of all reading and all interpretation»: «The only effective 
liberation from such constraints begins with the recognition that there 
is nothing that is not social and historical — indeed, that everything 
is ‘in the last analysis’ political.»8

A memória do passado age politicamente no presente. Talvez 
não seja possível distinguir exactamente entre o que há de novo e 
de velho no imaginário globalizado pelos Madredeus, no esforço de 
modernização identitária da Expo �8 ou na forma do entusiasmo 
popular pelo Campeonato Europeu de Futebol de 2004. Mas pode 
registar-se que, bem ou mal, parte da intelectualidade e da análise 
social portuguesas vê nesses fenómenos formas de regresso do sala-
zarismo. A sobrevivência do salazarismo, porém, parece-me existir 
sobretudo a outro nível. Não tem que ver tanto com os símbolos 
do nacionalismo como com a superficialidade, a constância e a 
imobilidade com que se determina o que seja Portugal e os portu-
gueses. Trata-se da questão formal, e não substancial, de se estar 
preso, enquanto comunidade, a um conjunto de estereótipos sobre 
a essência e o destino, de que parece impossível escapar. Este é o 
contexto histórico do autoritarismo intelectual dominante e que, 
como procurarei demonstrar, me parece em boa parte explicável a 
partir do processo histórico de hegemonização cultural do nacio-
nalismo entre o final do século xix e meados do século xx e que 
serviu de génese ao salazarismo.

recognizing a ‘meaning’ in things and others are supressed, ignored, or hidden in 
the very process of representing a world of consciousness.» White, The Con-
tent..., 1�2.

8 Fredric Jameson, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic 
Act (Ithaca: Cornell University Press, 1�81), 20.
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Mas nada disto está lá: o salazarismo, o nacionalismo, a política, 
a cultura, a ideologia ou Portugal não estão no princípio do século 
passado à nossa espera. O mesmo se diga para palavras cheias de 
sentido que percorrem quase inadvertidamente O Estranho Caso 
do Nacionalismo Português: as palavras imaterial, espírito ou espi-
ritual, que devem ser sempre lidas como referentes a situações 
bem concretas e materiais; as palavras natureza, ou naturalidade, 
genuíno e autêntico, que são as que requerem uma maior atenção 
por serem precisamente as menos naturais, genuínas e autênticas, as 
que mais directamente definem e se relacionam com a criação dos 
escritores. Todas estas palavras não existem por si, são conceitos. 
O seu significado neste trabalho será definido ao longo do livro. 
Em cada caso, através da narrativa, são reinterpretações dos modos 
como a própria época as usou para se interpretar a si própria. São 
interpretações de interpretações, como todo o texto será uma lei-
tura de percepções, uma análise de comentários. Exercício possível 
e legítimo, gostaria de defender, exactamente por pertencerem ao 
mundo concreto, por agirem na realidade, por serem respostas à 
situação histórica que só nos é acessível como especulação sobre 
essas respostas. Definiria assim este trabalho como um esforço por 
questionar as respostas do tempo: um trabalho que coloca pergun-
tas políticas às respostas culturais desse tempo. O que o caracteriza 
são, portanto, estas perguntas. Em meu entender, é isto que define 
uma posição teórica em historiografia.

Este livro está organizado em três partes. Na primeira procu-
rarei descrever a estrutura do campo literário. Chama-se «Mapa 
da ideologia» porque tenta traçar os limites no interior dos quais 
as ideologias agiram. Na segunda parte proponho-me narrar o 
contexto histórico de evolução e consolidação política de uma 
ideologia em particular, o nacionalismo, aqui entendido como um 
factor determinante para a emergência autoritária. Por isso intitula- 
-se «Introdução a outra história política do Estado Novo». Final-
mente, na última parte, «Território da ideologia», o meu esforço 
incidirá na análise dos conteúdos ideológicos (o território do mapa 
traçado na primeira parte) propriamente ditos. Em cada capítulo, 
em excurso a itálico, proponho uma reflexão acerca dos passos que 
vou dando na descrição, narração e análise. O objectivo é chamar a 
atenção para o modo como o trabalho foi construído e sugerir que, 
com outro enquadramento teórico, a partir de outros autores e de 
outros conceitos, os resultados seriam completamente diferentes.
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O Estranho Caso do Nacionalismo Português começou por ser 
uma tese de doutoramento defendida publicamente na Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 
2006. Para a publicação em livro decidi aligeirar substancialmente 
o texto, retirando-lhe sobretudo uma parte significativa da citação 
de fontes. Ainda assim, tive oportunidade de incluir algumas su-
gestões e correcções apresentadas pelos membros do júri, a quem 
agradeço.

Beneficiei, ao longo da pesquisa, de uma série de apoios, que 
gostaria também de mencionar e agradecer. Desde logo, à Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, cuja bolsa de estudo tornou possíveis 
os quatro anos de trabalho até à conclusão da tese. A Fernando 
Rosas, pelo espírito crítico e dialogante com que orientou todo o 
meu percurso. A António Pedro Pita, a António Reis, a Luís Au-
gusto da Costa Dias e a Jorge Ramos do Ó, por todas as conversas, 
sugestões, incentivos e reparos com que me foram habituando à sua 
generosidade. Ao Bruno Dias, por ter aberto tanto os horizontes 
do meu trabalho. Ao Tiago Baptista, pelo companheirismo nestes 
temas e pela leitura que fez da versão final do texto. 

No início da redacção encontrava-me a leccionar a cadeira de 
Teoria da História aos alunos do 2.º, 3.º e 4.º anos da licencia-
tura de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. O debate era a regra dessas aulas, 
o que, pelo menos para mim, representava um enorme estímulo. 
Foi à saída de uma dessas discussões que decidi qual a tese desta 
tese. Em certo sentido, foram eles a decidir. Devo-lhes por isso 
mais do que lhes ensinei e gostava de o assinalar aqui.

Finalmente, queria reconhecer que nada disto teria sido possível 
sem as muitas formas de apoio que recebo da minha família. É para 
ela que vai a minha maior gratidão. 

Este livro é dedicado à Joana e à Inês, com amor.


