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Não me atrevo a dizer que já temos literatura nacional, nem sequer sei se 

chegaremos a isso; mas é sem dúvida para lá que caminhamos, e com mais largos e 

mais certos passos do que nunca, desde Os Lusíadas para cá. 

 

Garrett, 1999: 136 

 

 



Com Frei Luís de Sousa, Garrett dá à cultura portuguesa uma obra que vem 

preencher uma lacuna. Na ausência do género em Portugal, o autor achou necessário 

fornecer uma peça que se centrasse em topoi representativos da nação portuguesa. Em 

Frei Luís de Sousa, o autor reforça a questão da identidade nacional imaginada1, 

construída e que sugere, que dá os traços distintivos da cultura portuguesa. Nas notas 

que o próprio autor faz do seu drama, chama a atenção para este mesmo facto, para a 

construção da nação, e de tradições que a fundamente. «O Sebastianista é outro 

carácter popular que ainda não foi tratado e que, em hábeis mãos, deve dar riquíssimos 

quadros de costumes nacionais» (Garrett, 1999: 143). Esta nota permite-nos justificar e 

reflectir sobre o que Eric Hobsbawm chamou a invenção de tradição2. Os românticos 

tornaram à ideia de nacionalidade consistente pela via dos costumes, das tradições.  

Wolfgang Kayser diz-nos que Garrett parte da fábula e transforma-a em 

tragédia3, A. J. Saraiva vai no mesmo sentido:  

 

«(…) ressuscitar uma literatura nacional, étnica, folclórica. A língua escrita, 

nas mãos do mesmo Garrett, pretende aproximar-se do português falado, conservando 

aliás, certo sabor quinhentista, dir-se-ia que para manter um carácter histórico, 

tradicional, superior à contingência do tempo.». 

 (Saraiva, 1978: 45).  

 

O facto de Garrett se referir ao Sebastianismo como sendo ideal para dar 

quadros revela-nos a intenção – própria dos românticos - em fixar a nação num 

determinado espaço. Um quadro representativo não apenas do que está na tela mas do 

que, supostamente, a circunscreve. A pintura, fenómeno mimético (ut pictura poesis), tal 

como esta fundamentação do conceito de um “todo nacional”, representado num 

quadro, romântico e literário. O objectivo de Garrett é pôr numa «moldura» 

                                                
1 Cf. B. Anderson (1991).«My point of departure is that nationality, or, as one might prefer to put 

it in the view of that world multiple significations, nation-ness, as well as nationalism, are cultural 

artefacts of a particular kind.» 
2 Cf. E. Hobsbawm «Nada parece más antiguo, y ligado aun pasado inmemorial, que la pompa 

que rodea a la monarquia britânica en sus ceremonias públicas. Sin embargo, como lo estabelece uno de 

los capítulos de este libro, su forma moderna es producto del final del siglo XIX y del XX.» 
3 Cf W. Kayser (1970) «Na sua fonte descobriu ele um argumento que continha toda a 

simplicidade de uma fábula trágica antiga» 



determinado aspecto do volkgeist português, tal como refere noutra nota na qual 

comenta o cenário pitoresco do regresso de D. Sebastião: «Outro tesouro de poesia 

nacional são profecias que ainda ninguém examinou filologicamente como elas 

merecem. No meu romanceiro procurei restituí-las ao lugar e categoria literária que 

estou convencido lhes compete.» (Garrett, 1999: 144) 

 

O Sebastianismo não é, em Frei Luís de Sousa, apenas um mito que representa o 

sentimento nacional (a saudade) mas também a colocação de uma nação num tempo que 

não lhe é adequado. Com efeito, a saudade retrata a nostalgia de um momento que é 

cronologicamente alheio ao momento real, e que se situa posteriormente, neste caso, à 

acção. Coloca o país numa esfera temporal anterior à que seria normal, desejada. Garrett 

cria assim o efeito de «Tempo Nacional». «a estrutura global do tempo português (em 

todos os sentidos de expressão) que não é compatível  (ainda) com aquela que além-

Pirenéus e, particularmente além-Reno, sub-determina o terramoto romântico» 

(Lourenço, 1974: 106). Tempo que no drama se guia por um eixo «católico». Com 

efeito a repartição da acção no tempo é determinada por um conjunto de simbolismos. O 

facto de D. Madalena e Manuel Sousa Coutinho verem a sua morte na vida religiosa, 

traduz a imobilidade de um tempo nacional, através do clero regular, i.e, o clero regular 

não pertence ao século, ao tempo, está isolado numa esfera que carece de tempo, de 

progressão e que se rege pela religião, «Em Garrett é sobretudo a religiosidade que 

contribui para o rigor do seu mundo.» (Kayser, 1970: 288). A distribuição do tempo 

segundo uma trave mestra cristã neste drama é essencial para a articulação da obra e 

para o factor «ritmo»4. Os algarismos escolhidos (e que contradizem factos históricos) 

por Garrett estão recheados de simbolismo que afunilam a esfera espacial que 

circunscreve as personagens. O número sete é muito importante (sete anos separam a 

morte do primeiro marido do casamento com Sousa Coutinho e passam duas vezes sete 

anos até o reaparecimento de D. Sebastião) tal como a sexta-feira, dia de «todas as 

revelações», o regresso do romeiro dá-se nesse mesmo dia, com um significado 

religioso que não será alheio à escolha de Garrett, é o dia da pathos de Cristo. Garrett 

demonstra-o nas didascálias, quando põe Madalena «aterrada», no momento em que se 

apercebe do dia que é. Este tempo criado por Garrett funciona como «omen» ao longo 

                                                
4 Cf; W. Kayser, 1970: 289: «Tais datas suscitam um acontecimento fatal, indicam uma potência 

escura e a sua actuação quase rítmica.» 



do drama, tempo que se vai revelando inexorável, implacável para com a destruição do 

agregado familiar, no qual podemos ainda incluir Telmo Pais. 

 

 

A Sagrada Família 

 

É possível vislumbrar relações intertextuais pertinentes no regresso do D. João 

de Portugal a sua casa. Com efeito, ao longo da tragédia, existem três figuras que são 

uma constante. Os três retratos da casa demonstram as presenças, espectros que 

“assombram” a acção. D. Sebastião, Camões e D. João de Portugal (nesta ordem, pelo 

autor) são a trindade que presencia as cenas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O 

regresso de D. João de Portugal de uma presumível morte, o ressuscitar de um dos pais 

da pátria, do lar, que aparece ao seu apóstolo – Telmo Pais – sem ser reconhecido. 

Referimo-nos, evidentemente, à bíblia e ao episódio do aparecimento de Cristo 

ressuscitado a dois dos seus discípulos5. Ao não reconhecerem Cristo, tal como Telmo 

não reconhece o seu mestre, os fiéis demonstram uma fé superficial, (e cremos que a 

intenção de Garrett foi incutir a Telmo essa mesma fé) e um desequilibro provocado 

pelo aparecimento. A vinda do Messias neste episódio bíblico equipara-se ao regresso 

do Romeiro a casa, o messias garretiano, que tal como o Messias cristão tem, no seu 

regresso, uma função apofântica. A «boa nova» que provoca o restabelecimento da 

ordem natural das coisas. A pathos de Telmo Pais reside, numa instância primária, na 

sua fé superficial e posteriormente na concretização dessa mesma fé num momento real. 

Dando prolongamento ao conceito de trindade, Camões tem um tratamento muito 

particular nesta tragédia. Facto curioso é o que ocorre na cena primeira do segundo acto, 

em que Telmo, para saciar a curiosidade de Maria, lhe fala de Camões. Num 

surpreendente discurso directo, Garrett serve-se de Telmo Pais para fazer falar Camões 

e define o poeta como sendo «corpo da maior alma que deitou Portugal!»(II, 1). 

Garrett, através destes processos, continua o que havia começado com o poema que dá o 
                                                
5 Cf. Evangelho segundo Lucas: Dois discípulos iam para uma aldeia, chamada Emaús (…) 

Então Jesus disse-lhes: «Como vos custa entender e como demorais a acreditar em tudo o que os profetas 

anunciaram! Será que o Messias não devia sofrer tudo isto, para entrar na sua glória?» (…) Sentou-Se à 

mesa com os dois, tomou o pão e abençoou-o, depois partiu-o e entregou-lho. Nisto os olhos dos 

discípulos abriram-se e eles reconheceram Jesus. Nesta passagem está claro o desequilíbrio provocado 

pelo aparecimento do Messias.   



mote para o Romantismo em Portugal («Camões»), e eleva o vates, numa atitude 

comum a todos os românticos portugueses, à posição de patriarca da nação. Já no início 

da tragédia, na primeira cena, Madalena encontra-se a ler o episódio de Inês de Castro. 

E esta atitude, assim como o elogio de Telmo para com a epopeia camoniana, mostra-

nos a intenção do autor: «Oh! Oh! Livro para damas - e para cavalheiros…e para 

todos: um livro que serve para todos como não outro» (I, 1). Esta intervenção é deveras 

interessante, no sentido em que, vem justificar o que anteriormente foi dito. Para Telmo 

- e cremos que para Garrett - os Lusíadas «servem» para todos. Com isto o autor 

universaliza a epopeia, dá ao povo a obra, pois ela «serve» para todos. Cria-se aqui um 

efeito de união nacional que tem por denominador um livro. Garrett dá cultura ao povo, 

educa o seu público6. 

 

Da hybris: o heroísmo nacional 

 

A tragédia inicia-se com a hybris de Manuel Sousa Coutinho, que está cheia de 

simbolismo - a apoteose da hybris de Sousa Coutinho e de todo um povo, que à imagem 

da personagem, ascende à categoria de herói. Adivinha-se um final trágico, tal como nas 

tragédias gregas, no qual os heróis são, frequentemente, castigados pela sua ousadia, 

pelo desafio feito à autoridade, muitas vezes divina. Em Sousa Coutinho e em Madalena 

é fácil reconhecer a presença da hybris – no caso de Sousa Coutinho o incêndio, no de 

Madalena o adultério – leva ao suplício, à vida monástica. Trata-se de uma 

«regularização», que não é uma morte, ao contrário do que vários autores têm vindo a 

descrever, mas sim uma anulação de identidade. As personagens passam a ser espectros, 

a estar entremeados entre a vida e a morte efectiva; não estão nem vivos, nem realmente 

mortos, mas sim amaldiçoados pelo regresso de D. João de Portugal.    

A hybris funciona aqui como um «código de conduta» para o público. O desafio 

de Sousa Coutinho à autoridade castelhana representa o desmesurado amor patriótico. O 

herói, ao contrário do que é clássico, não vai enfrentar fisicamente o inimigo em 

território que lhe é estranho: aniquila o seu próprio território e com isso elimina-se 

também, em prol da nação. Esta noção é evidente no momento em que Sousa Coutinho 

revela à sua família que esta se irá mudar, Garrett faz que Maria fale pelo povo «O meu 

                                                
6 Cf. E. Auerbach. «La cour et la ville eram uma unidade que tomou forma ao curso do século e 

que já pode ser chamada de público, no sentido moderno do termo.»  



pai! Oh, meu nobre pai! Sim, sim, mostrai-lhes quem sois e o que vale um português 

dos verdadeiros.» (I, VII).   

Maria é uma personagem que evidencia uma conduta, (ou indícios devido à sua 

tenra idade), fortemente nacionalista. A sua curiosidade em relação às histórias que lhe 

costumava contar Telmo, histórias da nação, revelam a sua admiração por temas 

nacionais. Histórias que, contrariamente ao que Madalena diz, são para crianças. 

Imaginamos que Telmo lhe contasse essas histórias de forma «eufonisada», como se 

conta um conto de fadas a uma criança, como se contam lendas (cremos que desta 

forma, Garrett também transmite ao seu público as lendas nacionais). O efeito 

provocado na criança é de admiração, tal como uma criança que ouve uma história e 

quer ser o herói, a princesa ou príncipe desta. Maria torna-se assim a personagem do 

povo, mais do qualquer outra, Maria representa a fé ingénua num fatum que nunca 

poderá ser favorável à sua família. Mais do que Telmo, já que a crença deste é 

aniquilada com o regresso do romeiro a casa, Maria é a voz do povo que admira a pátria 

e seus patriarcas, «Voz do povo, voz de Deus, minha senhora mãe: eles andam tão 

crentes nisso que alguma coisa há-de ser.»7 (I, III) Estamos perante uma tragédia de 

Catão, como o próprio autor o refere nas suas notas que precedem a tragédia.  

 

«Eu tinha feito o meu primeiro estudo sobre o homem antigo na antiga 

sociedade: pu-lo no expirar da velha liberdade romana, e no primeiro nascer do 

absolutismo novo, ou que deu um molde a todos os absolutismos modernos, o que vale o 

mesmo. Dei-lhe as formas dramáticas, é a tragédia de CATÃO» 

 

       (Garrett, 1999:36) 

 

 Maria não é amortalhada, morre. Uma morte necessária para o restabelecimento 

da ordem social, i.e, nunca deveria ter nascido, e o seu nascimento perturba o conceito 

de sociedade enquanto «máquina» que funciona perfeitamente. É nesta personagem que 

reside a tragédia. É em Maria que Frei Luís de Sousa vê o clímax enquanto drama. A 

                                                
7 Fala de Maria acerca do regresso de D. Sebastião, que como diz a lenda, regressará num dia de 

névoa muito cerrada. Ainda lhe chama «santo rei» e «querido» adjectivos que explicam o que acima 

referimos em relação ao amor sentido por Maria para com os «pais» da nação. 



sua morte, anunciada há muito pela evolução do seu estado de saúde, espelha a 

inexorabilidade do fatum português.  

Há, em Frei Luís de Sousa, um sentimento que paira sobre as personagens ao 

longo do tempo, o sentimento telúrico. Após o incêndio da casa de Sousa Coutinho, a 

tragédia adivinha-se. A família8, agarrada à sua casa, ao seu lugar e lar, sente-se 

desprovida de forças, impotente para travar o já referido fatum. Começa o 

desmembramento do núcleo familiar com a mudança de espaço. Não podemos ignorar o 

mito de Anteu e a gigantomaquia. A família, à imagem do gigante, deixa de se regenerar 

pela falta de contacto com o solo, com o «seu» espaço. O mito de Anteu tem uma 

função ominosa em Frei Luís de Sousa. Tal como Camões o havia feito em Os 

Lusíadas, antes do episódio do Adamastor9, Garrett faz aparecer o mito no momento 

que precede a Katastrophé. 

 

 

A sublime tragédia 

 

A tragédia, como refere Eduardo Lourenço, é um género que implica, exige 

realidade, por ter o dever de despertar sentimentos muito fortes no espectador/leitor, a 

tragédia exige características próprias que Garrett, por tentaremos demonstrar, 

conseguiu manter de forma a dar verosimilhança à peça. Frei Luís de Sousa torna-se 

notável por ser «sentimental e psicológica», por sublinhar um tempo nacional e 

rebuscar, entre as lendas, um topos que abrace a nação «Por isso Garrett escolheu 

aquele momento da história nacional que na óptima política não foi presente» 

(Lourenço, 1974: 109).  

Do ponto de vista retórico-discursivo, o autor recorre, como já referimos, a uma 

linguagem quinhentista que transporta o público temporalmente para um tempo que lhe 

é alheio. O próprio Garrett admite ter reflectido sobre a verosimilhança da obra quando, 

                                                
8 Referimos o conceito de família como sendo uma «macro-personagem» incluindo várias, e 

movimentando-se como um todo. 
9 Os Lusíadas (V, 4): «Assi fomos abrindo aqueles mares/Que geração alguma abriu,/As novas 

ilhas vendo e os novos ares/ Que o generoso Henrique descobriu;/ De Mauritânia os montes e lugares/ 

Terra que Anteu num tempo possuiu,/Deixando à mão esquerda, que à direita/Não há certeza doutra, mas 

suspeita.»  



nas suas notas, diz ter preferido optar no terceiro acto pelo latim em detrimento da 

língua portuguesa. 

 

«Tive conselhos para não pôr em latim estes belos versetos (…). Não cedi, 

porque era faltar à verdade e diminuir a solenidade da impressão que a língua latina 

inquestionavelmente produz nas cerimónias da igreja. Mostrou-me a experiência que eu 

é que tinha razão.» 

     (Garrett, 1999: 157) 

Acerca da catástrofe em Frei Luís de Sousa, Garrett diz-nos que esta tem: 

 

«um duplo e tremendo suicídio: mas não se obra pelo punhal ou pelo veneno10: 

foram duas mortalhas que caíram sobre dous cadáveres vivos:- jazem em paz no 

mosteiro , o sino dobra por eles; morreram para o mundo, mas vão esperar ao pé da 

Cruz que Deus os chame quando for a sua hora.» 

 

     (Garrett, 1999:32) 

 

Com isto, Garrett reforça a ideia de que o drama nesta peça é a «não-morte» de 

Madalena e de Sousa Coutinho. São apenas amortalhados, e esperam, na sua 

culpabilidade, pela morte efectiva. Porém, um dos aspectos mais trágicos do drama é a 

morte – e esta concreta – da personagem que não «deveria» morrer, i.e, Maria. A única 

personagem que não deveria sofrer as consequências com o regresso de D. João de 

Portugal, a personagem virgem de qualquer pecado, que ainda tem na inocência a sua 

principal característica. Cremos que foi por esta razão que Garrett coloca as mortes no 

terceiro acto e prolonga assim o seu drama. Ao contrário do que muitos estudiosos têm 

vindo a defender, não adoptamos a ideia de que a tragédia propriamente dita ocorra no 

segundo acto, com o regresso de D. João de Portugal. O epicentro dramático reside em 

Maria, a criança que morre de vergonha. «Minha mãe, meu pai, cobri-me estas faces, 
                                                
10 Garrett compara frei Luís de Sousa com as tragédias feitas no século XIX e anteriormente, 

distanciando-se do conceito de drama da maneira em que, por exemplo, O Cid o é. «Nem amores, nem 

aventuras, nem paixões, nem caracteres violentos de nenhum género (…) sem um mau para contraste, 

sem um tirano que se mate ou mate alguém, pelo menos no último acto, como eram tragédia dantes - sem 

uma dança macabra(…) como hoje se quer fazer o drama - eu quis ver se  era possível excitar fortemente 

o terror e a piedade.» (Garrett, 1999:33) 



que morro de vergonha…Morro, morro…de vergonha…» (III, XII). É este elemento 

que dá à tragédia de Garrett o carácter sublime, como o próprio a define. 

   

«A desesperada resignação de Prometeu cravado de cravos no Cáucaso, 

rodeado de curiosidades e compaixões, e com o abutre a espicaçar-lhe no fígado, não é 

mais sublime. (…) Os terrores de Jocasta fazem arrepiar as carnes, mas são mais 

asquerosos do que sublimes; a dor, a vergonha os sustos de D. Madalena de Vilhena 

revolvem mais profundamente o coração todas as piedades, sem o paralisar de repente 

com a compreensão de horror que excede as forças do sentimento humano.» 

        (Garrett, 1999:32) 

 

 

A tragédia de Garrett é a «labareda imensa» no panorama do teatro nacional. 

Esta metáfora, já usada em Frei Luís de Sousa pelo autor aquando do incêndio em casa 

de Sousa Coutinho, vem definir o que havíamos dito na primeira parte deste ensaio no 

qual referimos que Almeida Garrett vem, com este drama, preencher a literatura 

portuguesa com um género que está claramente pouco explorado em Portugal, apenas a 

Castro de António Ferreira seria, para o autor, relevante. Assim, e retomando 

novamente palavras de Garrett, o que Manuel faz à sua casa «Ilumino a minha casa» (I, 

XII), Garrett faz à sua pátria. Com Frei Luís de Sousa, Garrett consegue talvez o que 

não havia conseguido com o Romanceiro; explorar a cultura nacional de forma a dá-la 

ao povo e entregar-lhe as suas lendas. Ainda uma referência para a censura feita a este 

drama por parte do regime cabralista. Como se sabe, Garrett foi um ilustre opositor do 

regime e o facto de, com Frei Luís de Sousa, Garrett «acordar o colectivo do povo11» é 

representativo do impacto que o drama teve no público.  

  

 

 

 

                                                
11 Cf. Monteiro, Ofélia Paiva. Na sua introdução à obra, Monteiro chama à atenção para a 

recepção que o público reservou a Frei Luís de Sousa. Foi sem dúvida o «portuguesismo» de Frei Luís de 

Sousa, com a sua exaltação da honra nacional, da energética resistência à tirania e do apelo ao acordar 

o colectivo do «povo». 
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