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A propósito de uma pseudo ‑invasão

Carlos Leone

Pois não denunciava o Século, há poucos meses, o perigo do 
homem de letras, como sendo uma das causas da desgraça 
nacional? Leiam os escritores essa sentença; e não a reputem 
em absoluto iníqua, porque — embora não fosse a intenção 
do homem utilitário que redigiu essa impiedosa denúncia o 
desmascarar a inviabilidade da profissão literária em Por-
tugal, de facto, essa pseudo -invasão da literatura na política 
outra coisa não revela mais do que a triste necessidade em 
que se encontram os plumitivos de recorrer, para viverem, a 
profissões que deviam ser -lhes vedadas, por incompatíveis 
com as suas vocações…

Carlos Malheiro Dias, 1912
(in Boavida Portugal, Inquérito Literário,

Lisboa, 1915, p. 112 -3)

Este artigo recupera os principais elementos de uma polémica literária 
já quase centenária, a do Inquérito Literário de Boavida Portugal (1912, 1915). 
Além do valor intrínseco dessa discussão, ainda hoje com muito de actual, 
ela serve para identificar a transição operada já no interior da República, na 
qual uma geração que derrubou a monarquia cede rapidamente o seu papel 
político perante a afirmação de novos autores, ainda mal conhecidos à época 
do inquérito.

1. Um Inquérito à República em 1915
Publicado em 1915, o Inquérito Literário de Boavida Portugal reúne depoi-

mentos originais de um inquérito conduzido em 1912 e numerosos materiais 
da polémica que se lhe seguiu, sendo por isso um raro testemunho da reflexão 



54

coeva à implantação da República sobre o significado desta para quem a viveu 
e, de diversos modos, a fez. Não será necessário aqui rever todos os pontos de 
vista que nele encontramos, vamos apenas focar -nos nos grandes alinhamen-
tos que nele detectamos; antes disso, contudo, para melhor se apreciar a rea-
lidade que hoje se celebra, podemos dar a palavra ao promotor do inquérito.

Ao trazer para as páginas de República, corria 1912, as vozes da intelec-
tualidade, Boavida Portugal fazia mais do que simplesmente reconhecer uma 
autoridade aos depoentes. Fazia -o em termos específicos, mesmo críticos. 
Sob a designação lírica «Sinfonia de abertura» (Portugal, 1915: p. 5 -11), o 
inquérito começa por ser justificado, dado já então não ser habitual encontrar 
nos jornais «assuntos literários»; longe de ser apenas uma autocrítica, é desde 
logo uma dupla constatação, ou não se observasse de imediato: «Não que esses 
assuntos não sejam simpáticos; mas porque os intelectuais são pessoas mais de 
apreciar quando precisam dos jornais do que quando estes precisam deles» 
(p. 5, grafia actualizada). A inquirição da vida literária, largamente identificada 
com a intelectual, justificava -se dois anos após a implantação da República 
como complemento necessário de inquéritos anteriores à vida económica e 
social do país (cf. p. 5). Assim, enquanto se afirma a literatura como expressão 
superior de qualquer civilização (cf. p. 5 -6), desde o início se responsabiliza os 
seus responsáveis por não assumirem plenamente a responsabilidade social, 
cívica, que tal estatuto lhes confere. Esta tensão agravar -se -á ao longo do inqué-
rito, em resultado da polémica que gera e que envolve o próprio organizador, 
que repetidamente não se escusa a pronunciar -se sobre queixas, acusações, 
etc. Gradualmente, os propósitos apresentados desde o início para o inquérito 
perdem relevo público. E, no entanto, eles expressavam bem como o foco de 
todos, nas primícias do novo regime, não era a discussão dos líderes partidários 
ou das agendas políticas, mas a própria nação, o significado para esta da sua 
recriação como República:

O grande público que lê deseja encontrar nos livros o caminho a trilhar. 
E os livros andarão bem possuídos de ideias novas que seja preciso sagrar na 
alma do povo? e quem nos garante a nós que a revolução política entrou já nos 
livros, revolucionando as ideias? por eles o grande público saberá já para onde 
caminha?

(p. 6)

Este grande público era, para padrões ocidentais, reduzidíssimo. Ao 
seleccionar os convidados a depor em função da sua «competência» (cf. p. 6), 
o organizador colocava -se num registo actualmente dito de serviço público 
(mas a expressão, hoje, já é um tanto vetusta também). Não mera correia de 
transmissão, pois a Imprensa, «tribuna sagrada» (ibid.), consubstanciava já 
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muito do espírito de consciência social que se pretendia encontrar nos livros e 
nos seus autores. Boavida Portugal refere -se (p. 7) ao confronto ainda durante 
a Monarquia entre Igreja e escola (pública), com triunfo desta, para explicar a 
nova sociedade portuguesa; vivendo esta há já dois anos num regime político 
novo, exprimia -se já de forma nova e com ideais novos?

Por conseguinte, as tendências dos novos escritores indiciarão, porventura, 
a ressurreição da vida nacional? — qual é o laço histórico -social que nos liga ao 
passado? — quais as características que marcam um presente de renascimento, 
entre as várias manifestações da literatura? — esta literatura revela as novas 
aspirações e ideais que nos podem abrir caminho na vida, repondo -nos no antigo 
lugar de consideração mundial? — terão os novos escritores encontrado defi-
nitivamente os processos que melhor hão -de traduzir essas aspirações e ideais 
novos? — existirá nas letras um claro reflexo da revolução política?…

(p. 7)

Este conjunto de problemas sobre a pátria é o que move o inquérito, não 
aspectos particulares da literatura como campo especializado do saber, nem 
considerações sobre os agentes políticos específicos e respectivas actuações. A 
questão estava em determinar quais os contributos que os literatos poderiam 
dar. E responde Boavida Portugal: «Não nos satisfazem eles em absoluto. […] 
Os intelectuais portugueses parecem não pesar devidamente a sua responsa-
bilidade social. Muitos desprezam -na ao ponto de se lhes não poder pedir» 
(p. 8).

Num tom empolado e dramático, o organizador aventa um conjunto de 
possíveis causas para esta irresponsabilidade social dos intelectuais. O recurso 
a silêncio, meias verdades ou mesmo falsidades, diz, deve -se ao temor de se 
afirmarem, ao temor de vingança ou ao simples cansaço (cf. p. 8 -10). Tudo isto 
motivou, acrescenta ainda, que o inquérito procedesse pela recolha de todas as 
respostas e só depois as publicasse, de modo a impedir que as questões fossem 
abordadas pelos sucessivos depoentes em função das respostas anteriormente 
publicadas e não pelo que interrogavam. Pouco sucesso se teve com isso, pois 
o debate ainda durante a publicação das respostas foi grande e cada vez mais 
fulanizado. Não é tanto esse debate que importa para percebermos as posições 
da intelectualidade literária portuguesa de então, pois, tal como já o próprio 
Boavida Portugal observou, nele não faltaram narizes de cera e acusações pes-
soais hoje (e já então) irrelevantes. Importa, sim, tentar organizar em categorias 
distintas as diversas intervenções dos participantes.

De um modo sucinto, e já ensaiado noutro local, encontramos nas respos-
tas ao Inquérito diferenças suficientes para identificar várias correntes dentro 
da República hoje vista como um conjunto. E, além destas diferenças (em 
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quatro grupos de respostas), uma oposição basilar entre «velhos» e «novos» 
na República, reminiscente de guerras culturais portuguesas de sempre, pelo 
menos desde a Questão Coimbrã.

Esquematicamente:
Um grupo de depoentes (destaque para Júlio de Matos e Adolfo Coelho) 

adopta, nas respostas e na polémica subsequente, um tom de distanciação face 
ao inquérito e, em particular, relativamente aos depoentes e polemistas mais 
jovens. Este grupo simboliza, literária e politicamente, uma ordem republi-
cana estabelecida, socialmente prestigiada, com estatuto simbólico, posição 
profissional, influência institucional, etc., passíveis de os caracterizar como 
representantes da geração que operou a queda da Monarquia, ou seja, encon-
tramos nestas respostas depoimentos daqueles que desde 1890 promoveram 
a Escola contra a Igreja, no dizer de Boavida Portugal. Nestes depoimentos 
encontramos a pose e o tom professorais, aliás institucionalmente justificados 
e socialmente sancionados, que comprometem o diálogo com os restantes 
depoentes e que promovem a polémica de modo inevitável. É o establish-
ment da República, assim constituído pelo que desenvolveu ainda durante a 
Monarquia, que aqui fala.

Um segundo grupo de depoentes poderia ser descrito como «os novos», 
mas isso seria uma amálgama pouco útil. Justamente nestes anos 1912 -1915 
verifica -se a cisão do grupo da Renascença Portuguesa, em que divergências 
histórico -sociais distanciam Sérgio e Proença de Pascoaes, do qual também, 
por motivos artísticos, Pessoa se afastara. Convém por tudo isto, bem como 
pela diferença nas respectivas participações (depoentes ou polemistas), agregá-
-los em diferentes correntes, sem fixar como critério a questão etária.

Assim, o segundo grupo, ilustrado bem pelas respostas de Veiga Simões, 
procede pela oposição geracional, vendo mesmo no inquérito uma tentativa 
de domesticação dos «novos» pelos «velhos»; mas, nisso, o fundamental é 
a contestação aos pressupostos do inquérito, ou seja, pela recusa de uma reno-
vação da e pela literatura, afirmando haver apenas um movimento localizado 
(cujo órgão é A Águia de Pascoaes) visando «interessar o país por si mesmo» 
(p. 91). Um esforço cívico, portanto, mais do que uma questão literária suscep-
tível de moldar as mentalidades, é disso que se trata nessa perspectiva. 

Outro ainda, afim mas diferenciado, é o que Pascoaes representa. 
Correspondia melhor à imagem exaltada da literatura exposta por Boavida 
Portugal, ainda que a custo de por isso mesmo poder incorrer na indiferença 
perante a polis também notada pelo organizador do inquérito. Mais do que 
o desinteresse pela sua responsabilidade social, modo injusto de julgar uma 
iniciativa com características generosas como a Renascença Portuguesa foi 
(e segue sendo), é a sua expressão por Pascoaes (e, em parte, também por 
Cortesão) que define este grupo. Na verdade, a complexidade interna da 
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Renascença bastaria para desmontar as imagens unitárias da (I) República, 
igualmente simplificadoras tanto na sua versão sombria (violência e desor-
dem) quanto na sua versão solar (irmandade e positividade).

Enfim, um quarto grupo pode ser identificado a partir das respostas de 
Carlos Malheiro Dias, Lopes de Mendonça e, menos mas também, Gonçalves 
Viana (cf. p. 72 -4). Perspectivando a função do intelectual a partir das con-
dições de possibilidade que são as suas (estes termos, bem entendido, são 
nossos), encontramos aqui a relação das missões do espírito com as condições 
materiais ao seu dispor. Sem disputar o caderno de encargos do inquérito para 
os escritores, expresso por Boavida Portugal, observa -se nestas respostas a 
sua ponderação face à escassez de público e à escassez de apoio institucional, 
diferenciando áreas para melhor reflectir sobre a realidade social do primeiro 
lustro da República.

Em conclusão, todos estes grupos de depoentes ao maior inquérito 
realizado em Portugal para aferir do «papel dos intelectuais» na república 
nascente partilham uma visão centrada em Portugal, enquanto República, e 
não na I República, regime transitório em que a reflexão actual (nisso devedora 
ainda da lógica argumentativa do Estado Novo…) fixa os seus olhos, hipnoti-
zada por um número e distraída do conceito que, em rigor, o dispensa.

No fundo, o que o inquérito exibe é a cisão das esferas da cultura letrada que, 
até final do século XIX, haviam permanecido em contacto: a investigação, o ensino 
e a comunicação social ignoram -se e hostilizam -se, mesmo de forma ostensiva, 
reproduzindo no âmbito da especialização científica e profissional antagonis-
mos sociais que, em tese, deveriam contrariar através da colaboração. E isto não 
apenas na polémica mas, de imediato, nos depoimentos prestados ao República.

A explosão de número e variedade de órgãos de imprensa no período 
final da Monarquia e na criação da República foi, até pela sua associação ao 
projecto escolarizador desta, um factor determinante na afirmação do inte-
lectual, em particular do escritor na sociedade, que suscitou quase natural-
mente este inquérito. A percepção nítida, nas respostas e na polémica, de «a 
República» ser uma questão de ruptura com a Monarquia e não uma simples 
experiência levada a cabo por uns quantos partidos e respectivos líderes resulta 
clara para quem ler este testemunho (bem como outros, sem dúvida). Não 
obstante, então como hoje, há práticas instituídas, e bem podemos adaptar 
o que Hermínio Martins escreveu sobre o integralismo a todos estes grupos: 
«Como sempre acontecia em Portugal, a polémica ideológica suscitada pelo 
integralismo transferiu -se para o âmbito da auto -avaliação histórica» (Martins, 
1998: p. 25). Com efeito, e como que prenunciando a fossilização histórica de 
também este debate, já então se verifica uma revisitação mórbida do passado 
(«há mortos que é preciso matar», como escreveu Sérgio a Cortesão nestes 
anos, a respeito do «Portugal histórico»).
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Durante quatro meses (Setembro a Dezembro de 1912), o debate percor-
reu as páginas do República, ecoando sonoramente em muitas outras tribunas. 
Ao encerrar o inquérito, Boavida Portugal escreve «Ponto Final» (p. 283 -9), 
tentando sistematizar aspectos ainda em debate público. Primeiro, a iniciativa 
foi a primeira do género e partiu do pressuposto de o escritor ser socialmente 
responsável, sendo o jornalista, junto dele, um «procurador do grande 
público» (p. 285). Segundo, em resposta a esta busca de orientação geral, 
muitos autores faltaram à chamada ou escolheram termos tão destemperados 
que contrariaram o pressuposto do inquérito. Terceiro, Boavida Portugal enun-
cia os quesitos propostos a todos os inquiridos, para ser o público a aferir da 
propriedade das respostas dadas, evidenciando o que moveu o inquérito, uma 
reflexão sobre o país e não sobre a sua realidade política imediata1. 

E conclui: «A psicologia do inquérito é bem a psicologia do momento. 
Sendo assim, conseguimos o que desejávamos» (p. 288). 

Resultados? Como objectar a esta lista?

agitar ideias; 
fazer justiça a muito nome ignorado, publicando -o e a muito nome conhe-

cido, reduzindo -o às devidas proporções;
trazer a público as mais desencontradas como autorizadas opiniões, dando 

lugar àquela discussão de que necessariamente saiu luz.
Sobretudo, interessou milhares de espíritos, muitos dos quais não tinham 

outro meio de conhecer o estado actual da literatura portuguesa. Não falhou, 
pois, o inquérito.

(p. 289)

2. Do «estado actual da literatura portuguesa»
 ao seu futuro

O notável no inquérito é a capacidade que nele encontramos para, de 
facto, agitar ideias, dando a conhecer vários nomes, e grupos, que iriam fazer, 
aliás já faziam, a história literária e cultural do século XX português. Já notámos 
vários, então novos e quase desconhecidos: Proença, Cortesão, Pessoa, mesmo 
Pascoaes. Mas a ponderação do que o inquérito de Boavida Portugal significa 
como ponto de partida para a cultura portuguesa do século XX, mais a mais 
tendo sido publicado em livro no ano mítico de 1915, recomenda ainda o 
reconhecimento da trajectória pública árdua que experimentaram, cada um a 
seu modo mas praticamente sem excepção, os «novos» que em 1912 e ainda 
em 1915 tão nitidamente se distinguiam dos «velhos».

O mote, aliás, é recorrente. Já homens feitos, com experiência política 
ao mais alto nível (governamental, logo na década seguinte), os «novos» 
do inquérito definiram -se até de formas mais radicais (como «vivos» por 
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oposição aos «mortos», pela pena de António Sérgio na apresentação da efé-
mera Revista dos Homens Livres, tentativa frentista falhada de regeneração da 
República). Todavia, como «novos» ou como «vivos», ainda praticamente 
desconhecidos ou já com experiência na direcção de instituições públicas e 
mesmo ministerial, os republicanos surgidos em 1912 percorreram a uma 
velocidade meteórica um curso que não desejaram em direcção ao isola-
mento. A pista maior a retirar do inquérito de Boavida Portugal, esse debate 
público alargado que consubstancia a liberdade, mesmo a ética, republicana, 
conheceram -no por pouco tempo.

Em não pequena medida foi ainda a confirmação das palavras certeiras de 
Carlos Malheiro Dias citadas em epígrafe. De facto, a experiência dos «homens 
de Letras» na vida da I República, e mesmo no Estado Novo (sobretudo na 
Oposição, ainda que também entre a Situação), foi uma de desenraizamento. 
Nunca mereceram ser considerados um perigo público como fazia o «homem 
utilitário» a que Malheiro Dias alude, mas certo é que sempre se mantiveram 
próximos de um poder político no qual queriam participar ou, pelo menos, 
influenciar, sem com isso lograrem ver reconhecidos os seus méritos além 
das palavras de conveniência. Apesar da proeminência política de letrados na 
I República, como Teófilo ou Teixeira -Gomes, nada na condução dos assuntos 
políticos e sociais conheceu marca decisiva que se possa associar a essa influ-
ência intelectual. Sempre na órbita do poder mas sempre sem poder, privados 
de um (espaço) público que os autonomizasse de estruturas partidárias (e 
outras) que não controlavam, os intelectuais e escritores — poetas, romancis-
tas, ensaístas — que surgiram a par da República, movidos por preocupações 
sociais genuínas, nem tiveram sequer a oportunidade de «trair». Uma coisa 
é a inconsciência revelada por alguns no inquérito e no debate posterior, 
como Boavida Portugal repetidamente nota. Outra, bem diversa, é o esta-
tuto de menoridade política que conheceram e que tanto os interessou pelos 
«vencidos da vida», de quem foram, a seu modo, sucessores involuntários.

O grupo de A Águia, que a todos congregou de início, já se encontrava em 
dissolução quando o inquérito se inicia. «Os de Lisboa» divergiam dos «do 
Porto», Proença e Pascoaes não eram reconciliáveis. Dessa divergência, que 
com o tempo trouxe Jaime Cortesão para perto de Proença e de Sérgio, nunca 
se recompôs por completo A Águia e sobretudo a Renascença Portuguesa, pelo 
menos no plano do activismo social e político (que manteve de várias formas 
intervenção cultural significativa). Mas os futuros seareiros foram apenas os 
primeiros a divergir; quando o inquérito de Boavida Portugal surge em livro, 
já Pessoa se afastara. Mas se A Águia perdeu influência assim, nem por isso os 
dissidentes tiveram sorte muito diferente.

A momentânea aventura do Orpheu e as tentativas subsequentes de 
publicações modernistas ilustram também como «os novos» (modernistas) 
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não dispunham das condições mínimas necessárias para singrar enquanto 
escritores, sendo a antipatia tão manifesta nos da sua própria geração como 
entre a boa sociedade.

Com mais matizes, desde logo pela relevância que a Seara Nova teve, 
incomparável com qualquer outra publicação do seu género, também o grupo 
da Biblioteca que deu origem aos seareiros não obteve triunfos assinaláveis na 
condução dos destinos da República, apesar de uma passagem (fugaz, como 
era norma) pelo poder executivo. A sua obra maior, em sentido edificante, será 
desenvolvida sob a vigilância da censura, durante décadas, a partir da oposição 
ao Estado Novo.

Ora, desde o final da década de 1920 é evidente a afirmação de uma 
outra geração, para a qual mesmo os «novos» de 1915 são já do passado. 
São os que falharam na correcção da República. Esta geração teve a sua força 
mais actuante na «anti -Seara dentro da Seara» (L. A. Costa Dias), que veio 
a originar, em grande medida, o neo -realismo. Desde a ruptura de Rodrigues 
Miguéis com os seareiros (numa polémica em que os «vencidos da vida», 
nomeadamente Eça, são apenas um símbolo para os problemas de 1930), a 
tensão entre os novos de 1912, a cumprir exílio em Paris, e uma nova juven-
tude, que acabará por «comunizar a Seara» (Sérgio a Câmara Reys), nunca 
irá cessar de crescer.

De modo semelhante, também o modernismo de 1915 só a partir de 1927 
será resgatado, graças a Régio, Simões e Casais Monteiro (ainda que, neste caso, 
o envolvimento de Pessoa com a Presença, publicando e dando Sá -Carneiro a 
publicar, não seja despiciendo). Esse resgate, contudo, não é uma reescrita da 
História Literária, que os presencistas nem poderiam ensaiar institucional-
mente; foi, sim, uma recriação crítica de orientações artísticas do «primeiro 
modernismo», visando terminar o seu exílio interior na cultura portuguesa. 
A incompreensão face aos pressupostos estéticos e éticos do «movimento da 
Presença», imediatos e duradouros (além de internos ao próprio grupo), não 
beneficiou nenhum dos modernistas. Mas a afirmação de uma nova geração 
(Régio, Casais, Torga, mesmo Nemésio) e o desaparecimento da anterior (ou 
sua absorção pelo regime, como com Ferro e Almada) extinguiram definitiva-
mente a influência dos novos das Letras portuguesas de 1912 -15.

Disto não decorre nenhuma conclusão determinista quanto a uma ale-
gada «inevitabilidade» da ditadura e do Estado Novo, muito menos em sede 
literária. A partir da década de 1930, a promoção da cultura portuguesa assu-
miu foros bem diversos, mesmo durante os tempos de «política do espírito», 
na qual António Ferro ainda tentou (com algum sucesso) manter ligações de 
outros tempos (nomeadamente obtendo algum reconhecimento público para 
Fernando Pessoa). Decorre apenas o reconhecimento de uma instrumenta-
lização da cultura portuguesa, e em particular da sua História, por parte do 
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salazarismo ter sido facilitada pela débil implantação institucional e pública 
dos jovens de 1912 -15. O modesto sucesso da escolarização republicana não 
contrariou (nem tinha como o fazer, antes serviu de instrumento) a reescrita 
do passado nacional, em grande medida mitificado por Pimenta ou Ameal.

Não por acaso, essa «cultura oficial» do Estado Novo nunca deixou de 
insistir na tecla dos efeitos nocivos dos homens de Letras, os «modernos», 
bem entendido. Absorvidos aqueles que lhe podiam ser úteis (modernistas, 
poucos, integralistas, alguns, católicos, muitos), estava em posição para apa-
gar da História ensinada Pessoa e Sérgio, Proença e Cortesão, etc., tal como 
podia manter excluídos os mais novos, como Miguéis, Casais, João Pedro de 
Andrade, entre tantos outros. O inquérito de Boavida Portugal não falhou, de 
facto. Deu -nos uma muito boa imagem dos grandes valores e das correntes 
gerais da cultura do seu tempo. Já o curso desta e da geração que se lhe seguiu 
de imediato foi tolhido por faltas próprias e pressões políticas a que um meio 
letrado pequeno e frágil não tinha como poder resistir. As Letras tinham 
falhado a sua invasão, se é que chegaram a tentá -la.

NOTA

1 Cito na íntegra os quesitos: «1.º — Aspectos da literatura portuguesa contemporânea; corren-
tes dominantes no teatro, no romance e na poesia. 2.º — Principais cultores e obras de mereci-
mento que conseguiram impor -se e ainda as que o conseguiram imerecidamente. 3.º — Existirá 
uma renascença literária em Portugal? Quais as suas ideias e tendências? Quem as representa? 
4.º — Como se classifica, qual o papel de V. Ex.ª dentro das letras portuguesas?»
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