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I. O tema da dissertação e as direções da pesquisa 

A presente dissertação pretende investigar e analisar a reescrita e a reinterpretação do mito de 

D. Sebastião na ficção pós-25 de Abril, ou seja, no horizonte da literatura portuguesa do pós-

modernismo. Eduardo Lourenço, um dos pensadores mais criativos e críticos da cultura 

portuguesa ressalta que comparando com as outras nações europeias Portugal sempre se 

expressava muito mais através dos seus mitos e baseava a sua identidade cultural numa rede 

complexa de narrativas míticas.1 A importância dos mitos, portanto, desde o momento da 

fundação da nação em Ourique parece ser fulcral e imprescindível para a existência da cultura 

portuguesa. Portugal, basicamente, pensa-se através dos seus mitos e constrói a sua identidade 

nacional com a ajuda destes. O mito de D. Sebastião, isto é, aquela narrativa mítica que se 

desenvolveu em torno da figura do jovem rei do século XVI, sem qualquer dúvida, é um dos 

mitos mais complexos, mais significantes e mais importantes da tradição portuguesa, que 

durante longos séculos enriquecia e nutria a memória cultural do país, e contribuía para a 

legitimação discursiva da identidade nacional. O mito cujas raízes remontam até à tradição 

hebraica do Antigo Testamento e acompanham a fundação de Portugal com o milagre de 

Ourique, passou a ser uma das narrativas fundamentais e simbólicas da identidade cultural a 

partir do fim do século XVI.  

Na segunda metade do século referido “os fumos da Índia” irremediavelmente 

começaram a evaporar-se graças à irresponsabilidade da política e da economia colonial. 

Portugal, enquanto autêntico sujeito hegeliano duma empresa histórica que iniciou com a 

grande aventura dos descobrimentos rapidamente se tornou dum país marginal do continente 

europeu num grande Império Colonial. Porém, o império glorioso que se espalhava por vários 

continentes e abrangia um vasto leque de culturas, povos e tradições, mostrou os primeiros 

sinais de declínio na segunda metade do século XVI. O império pareceu ser vastíssimo e 

demasiadamente disperso o que provocou uma crescente diminuição da dominação político-

económica na zona do Oriente. Na altura do nascimento de D. Sebastião formulou-se a ideia de 

que o império necessitava dum salvador que conseguisse resolver a situação e que conseguisse 

fazer parar a decadência e elevar outra vez a nação portuguesa ao esplendor da época manuelina. 

D. Sebastião passou a ser referido sob o nome o Desejado, dado que a figura dele incorporou 

as esperanças da sociedade numa forma sintética. O jovem príncipe até foi evocado 

explicitamente n'Os Lusíadas. O autor da epopeia nacional que conferiu um estatuto mítico-

                                                 
1 LOURENÇO, Eduardo: “Petite mythologie portugaise”. In: Revue des deux mondes. Revue mensuelle fondée en 

1829, 2000/3., p. 12. 
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heroico à história de Portugal referiu a D. Sebastião logo no início da obra e dedicou o grandioso 

poema épico à “bem nascida segurança/ da Lusitana liberdade/ E não menos certíssima 

esperança/ De aumento da pequena Cristandade.”2 As esperanças e os sonhos da restituição da 

grandeza perdida acabaram por ser destruídos em 1578 quando o jovem rei partiu para Marrocos 

com as suas tropas para combater os infiéis. A ideia de D. Sebastião foi clara: em vez de se 

concentrar na região oriental, Portugal tem que continuar a expansão colonial em África, 

protegendo o cristianismo e a cultura europeia da ameaça muçulmana. O exército português, 

porém, sofreu uma derrota inesperada e trágica em Alcácer-Quibir e D. Sebastião 

misteriosamente desapareceu na famosa “Batalha dos Três Reis”. Como o monarca não tinha 

filho legítimo, o trono português ficou sem herdeiro o que implicou que Portugal perdeu a sua 

independência nacional e passou a ser anexado pela Espanha. Perdido o rei, perdida a maioria 

da fidalguia, perdido o exército, e perdida a independência, a cultura portuguesa encontrou-se 

numa situação traumatizada e humilhadora sob o domínio espanhol e projetou várias narrativas 

míticas que já circulavam na Península na figura do rei desaparecido que de o Desejado passou 

o ser o Encoberto,3 ou seja, o salvador que se retirou numa misteriosa ilha e que num dia chegará 

do nevoeiro para salvar o seu país e para restituir a glória antiga. A chegada de D. Sebastião, 

significaria também a fundação e o triunfo do, assim chamado, Quinto Império, uma construção 

imperial utópica, baseada nos valores principais do ethos cristão e da cultura portuguesa, cuja 

ideia original se encontra no Antigo Testamento, nomeadamente no livro de Daniel. 

Segundo Miguel Real, o mito sebástico, nesta perspetiva, não é outra coisa de que a 

suspensão do tempo cronológico, ou seja, a suspensão do tempo fraco e do tempo da decadência 

e a substituição desse por um tempo mítico, meta- e transhistórico.4 O mito e as crenças míticas 

que se cristalizaram em torno da figura do rei desaparecido nas últimas décadas do século XVI 

podem ser interpretados como uma certa resposta cultural para a decadência económico-política 

e para a perda da independência, dado que o pensamento messiânico que se revela no mito 

coloca a memória do passado glorioso no horizonte do futuro, não querendo afirmar o momento 

histórico desfavorável e humilhante do presente. O mito durante as décadas da União Ibérica, 

como símbolo da desejada independência nacional, absorveu certas potências políticas. Essa 

                                                 
2 CAMÕES, Luís de: Os Lusíadas. Porto, Porto Editora, 2014, p. 6. 
3 Nome que se se popularizou já algum tempo antes do nascimento de D. Sebastião sobretudo através das 

composições líricas dum sapateiro de Trancoso, chamado Gonçalo Eanes Bandarra. Nas trovas populares do 

famoso sapateiro que constituem o primeiro documento importante do sebastianismo e da literatura sebástica, no 

centro de certas visões utópicas, opacas e até apocalípticas aparece a figura do Encoberto, uma entidade misteriosa 

com cuja chegada se estbelecerá o Quinto Império, uma construção política universal liderada por Portugal. 
4 REAL, Miguel: Nova Teoria do Sebastianismo. Lisboa, Publicações D. Quixote, 2013, pp. 12-13. 



3 

 

sensibilidade política da narrativa, porém não se perdeu com a Restauração e com a consequente 

restituição da independência nacional, senão acompanha a história e o desenvolvimento do mito 

até ao fim da ditadura salazarista. Nas situações históricas críticas, durante as quais Portugal se 

encontrava numa posição inferior às suas aspirações imperiais e não adequada ao seu passado 

glorioso (a invasão napoleónica, o Ultimato inglês, etc.), o mito desempenhava um papel 

significativo no funcionamento da memória cultural, e passou a funcionar como um certo 

símbolo da identidade nacional.  

 Porém, as potências literárias do mito só foram descobertas pelo romantismo. Durante 

mais do que dois séculos o mito sebástico só estava presente no discurso da cultura portuguesa 

como uma certa crença popular e uma convicção política, tendo produzido um corpus textual 

significativo de tratados, ensaios e interpretações, dos quais muitos demonstram grandes 

qualidades literárias (basta só pensar nas obras do padre António Vieira ou de Manuel Bocarro 

cujos méritos literários são inegáveis), o surgimento de uma literatura que elaborasse o mito 

sebástico, como tema autêntico e principal, de facto, só se verificou com a chegada do 

romantismo. A partir do nascimento do príncipe desejado e depois da derrota de Alcácer-Quibir 

até ao século XIX, a produção de textos em torno da figura do rei desaparecido “est au service 

d’une foi et d’une cause, et non pas d’une création litéraire”5 conforme observa Lucette Valensi. 

O romantismo com a sua sensibilidade para com os temas nacionais, com o seu fetiche 

medievalista, e com a sua afinidade pelo lado enigmático e misterioso da existência encontrou 

uma narrativa excitante no mito sebástico que convinha de um modo adequado às estruturas do 

imaginário romântico e às exigências intelectuais e espirituais do Zeitgeist vigente. Desta forma, 

foi no século XIX que começou uma significativa produção literária em torno da figura do rei 

e do mito. A importância do mito sebástico do ponto de vista da literatura, portanto, torna-se 

mais do que evidente se destacamos alguns dos vários nomes do vasto panteão da literatura 

portuguesa que consagraram obras importantes ao mito. Almeida Garrett, Júlio Dantas, Teixeira 

de Pascoaes, Fernando Pessoa e José Régio são só os exemplos mais flagrantes. O corpus 

analisado nesta dissertação faz parte da tradição dessas obras literárias que tematizam o mito 

sebástico, porém, a relação destes textos para com o mito sebástico difere essencialmente da 

maioria da produção literária sebástica. Os romances do corpus tratam o mito duma forma 

                                                 
5 VALENSI, Lucette: Fables de la mémoire. La glourieuse bataille des trois rois (1578). Souvenirs d’une grande 

tuerie chez les chrétiens, les juifs & les musulmans. Paris, Éditions Chandeigne – Libraire Portugaise, 2009, p. 

234. 
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diferente, ou seja, acentuam uma relação crítica, desconstrutiva, desmitificadora e 

profanizadora para com o mito.   

 A desconstrução e a profanação do mito sebástico na literatura pós-25 de Abril, tem a 

ver com o colapso da ditadura e com aquela complexa transformação cultural que se estabeleceu 

depois do fim do Estado Novo e das suas metanarrativas legitimadoras. O Estado Novo 

construiu e propagou um complexo discurso ideológico baseado nas tradições e nos valores 

nacionais, no caráter excecional e único da cultura portuguesa, na consciência e identidade 

imperiais e na inquestionável posição colonial da nação. O mito de D. Sebastião graças às suas 

vertentes messiânicas e imperiais convinha dum modo adequado aos objetivos ideológicos do 

sistema ditatorial e passou a ser uma das narrativas principais da ideologia do Estado Novo, 

servindo também a legitimação da política do regime. A Revolução dos Cravos acabou com a 

ditadura o que implicou evidentemente o fim do Império Ultramarino e da ideologia colonial. 

Portugal dum dia para o outro teve que deixar atrás de si um certo modelo de identidade que 

desde a época dos descobrimentos alimentava a ideia de que é um país excecional com uma 

determinada missão cultural e com um caráter imperial. O mito de D. Sebastião, enquanto uma 

autêntica narrativa nacional e messiânica, contribuiu duma forma significante para a 

sustentação desse modelo identitário. Na minha abordagem, o 25 de Abril interpreta-se como a 

afirmação da condição pós-moderna á la Lyotard na cultura portuguesa, ou seja, anuncia, por 

um lado, o colapso das metanarrativas que alimentavam o modelo da identidade nacional,6 e 

por outro lado, a insustentabilidade desse mesmo modelo identitário. No quadro da complexa 

transformação de mentalidades do período pós-revolucionário, Portugal começou a repensar e 

reformular a sua identidade, o que significou que queria afastar-se quanto mais possível 

daquelas narrativas e daqueles modelos que o definiam durante vários séculos e que o Estado 

Novo extrapolou na forma duma ideologia nacional. A perda do estatuto colonial, a nova 

posição geopolítica do país no contexto europeu, o colapso das grandes metanarrativas 

nacionais e a aproximação do fim do milénio contribuíram juntos para a necessidade de 

reformular a identidade cultural do país. A literatura pós-25 de Abril, assim, virou-se contra as 

antigas narrativas míticas e históricas, reescreveu e reinterpretou as leituras vigentes e 

canonizadas do passado glorioso, subverteu a complexa mitologia nacional, e colocou-se numa 

posição evidentemente crítica para com as tradições nacionais. Paralelamente e em diálogo 

óbvio com o novo romance histórico (José Saramago, Augusto Abelaira, etc.) que pretendia 

                                                 
6 LYOTARD, Jean-François: A Condição Pós-Moderna. Lisboa, Gradiva, 1989. 
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questionar os alicerces do conceito tradicional e monológico da história, celebrando a 

pluralidade ideológica e narrativa desta, emergiu no horizonte da literatura pós-moderna o 

paradigma da mitocrítica, com o objetivo de atacar e de desconstruir os grandes mitos nacionais. 

Como dos mitos nacionais o mito sebástico tinha a afinidade e a sensibilidade mais acentuada 

dum ponto de vista ideológico-político e identitário, e além disso, era essa narrativa mítica que 

apresentava as maiores tradições literárias, não parece surpreendente que o mito apareceu no 

foco da cultura e da literatura pós-modernas nos anos 80. A necessidade da revisão e da 

revisitação crítica do mito penetrou dum modo transversal as camadas da produção cultural do 

pós-modernismo, tendo aparecido tanto no filme e nas artes plásticas, como no género do ensaio 

e no discurso jornalístico. Basta só relembrar as obras de Manoel de Oliveira, João Cutileiro, 

José Guimarães, Paula Rego ou de Eduardo Lourenço. Porém, no meu ver, as tentativas mais 

complexas da mitocrítica foram realizadas no terreno da literatura, mais especificamente no 

género da prosa. Tendo em conta isto, a dissertação apresenta através da análise de quatro 

romances como é que o mito sebástico se reinterpreta e se reescreve na literatura pós-25 de 

Abril. Os quatro romances – nomeadamente O Mosteiro (1980) de Agustina Bessa-Luís, As 

Naus (1988) de António Lobo Antunes, Jornada de África (1989) de Manuel Alegre, e O 

Conquistador (1990) de Almeida Faria – na minha leitura, através de diversas estratégias 

discursivas pretendem realizar o mesmo objetivo, isto é, a desconstrução e a profanação do mito 

de D. Sebastião. 

 

II. Método e premissas teóricas 

As premissas teóricas da dissertação derivam-se das obras pioneiras de Linda Hutcheon. A 

estudiosa canadiana no fim dos anos 80 elaborou uma visão sintética para colocar um ponto 

final na série interminável dos debates académicos e intelectuais acerca da noção do pós-

modernismo que dominavam a paisagem cultural a partir dos meados dos anos 60. Nas suas 

obras A Poetics of Postmodernism (1988) e The Politics of Postmodernism (1989) Hutcheon 

conseguiu apaziguar num modelo sedutor as dicotomias principais da arte e do pensamento pós-

moderno, nomeadamente, o niilismo ideológico com o forte caráter político da arte, e a 

ignorância da história com uma crescente consciencialização da historicidade do discurso. O 

que a dissertação extrai dos conceitos revolucionários da estudiosa é o caráter duplo da obra de 

arte pós-moderna. Na visão de Hutcheon, como o título dos dois estudos acima referidos 

demonstra, as obras de arte – neste caso o texto literário – têm sempre uma certa poética, ou 

seja, diversas maneiras e caraterísticas formais e estéticas que determinam a composição da 
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obra, mas ao mesmo tempo têm também uma determinada política, isto é, uma definida visão 

e postura político-ideológica que se transmite na obra. Desta forma, no processo da análise dos 

textos, além das caraterísticas discursivas, temos que ter em conta também as implicações 

ideológicas. 

 Projetando essa dialética entre poética e política dentro da lógica da estética pós-

moderna para o corpus da dissertação desenham-se os perfis do alicerçamento principal do 

trabalho: as obras analisadas na dissertação através de diversas estratégias discursivas realizam 

a mesma intenção ideológica, ou seja, têm poéticas diferentes, mas partilham a mesma política. 

Os quatro romances, portanto, com a ajuda de diversos métodos textuais representam a mesma 

política, nomeadamente a desmitificação e a desconstrução do mito sebástico. No processo 

dessa desmitificação e desconstrução, os romances mobilizam vários padrões poéticos da 

reescrita. Enquanto na obra de Manuel Alegre a poética do romance define-se sobretudo sob a 

égide da intertextualidade e da construção polifónica, o livro de Agustina Bessa-Luís opta por 

reescrever o mito através dos códigos da metaficção historiográfica; a obra de Almeida Faria 

aproxima-se do mito no quadro duma abordagem essencialmente paródica e irónica, e 

finalmente, o romance de António Lobo Antunes extrapola a cosmovisão paródica numa certa 

poética de carnavalização. 

 Além da mesma política detetam-se certas caraterísticas comuns nos quatro livros 

analisados que ligam uns aos outros esses textos poeticamente tão diferentes: por primeiro, em 

cada romance enfrentamos a tematização explícita e metatextual do ato da escrita dentro da 

própria diegese que além de ser uma estratégia inerente do modus operandi pós-moderno, 

refere-se à libertação da escrita do controlo censório; por segundo, os textos representam dum 

modo autêntico a lógica da profanação agambeniana no processo de subversão do grande mito 

nacional; e por último, ligam o período referencial das últimas décadas da ditadura, da 

revolução, e da era pós-25 de Abril com a época histórica do século XVI, isto é, a altura em que 

o mito sebástico perdeu a sua relevância com os tempos sebásticos em que o mito se cristalizou. 

 

III. A construção da dissertação 

A dissertação começa com dois capítulos teóricos que aproximam as questões presentes no 

próprio título da tese, ou seja, a problemática da reescrita e o tema do mito. Estes dois capítulos 

em que pretendo encontrar as definições adequadas, por um lado da reescrita e, por outro lado, 

do mito, constituem o alicerçamento teórico do trabalho. Na primeira parte consagrada ao 
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assunto da reescrita, por primeiro, identifico o fenómeno como uma caraterística inerente do 

pensamento do pós-modernismo, demonstrando aqueles laços fortes que ligam a reescrita à 

ideologia e à estética da era pós-moderna, para que em seguida possa traçar e analisar a relação 

entre a reescrita e a intertextualidade. A maioria dos estudos sobre essa mesma questão 

identifica a reescrita com a intertextualidade. Embora a proximidade das duas noções pareça 

mais do que óbvia, julgo que uma perspetiva redutiva que não faça nenhuma distinção entre 

elas não é adequada para os objetivos deste trabalho. Encontrei a definição propícia da reescrita 

na monografia pioneira de Christian Moraru. O teórico americano recusando o conceito pós-

moderno da pan-textualização, baseado nas obras de Mikhail Bakthin e de Jacques Derrida, 

segundo a qual cada enunciação linguística é a reformulação e a repetição de enunciações 

prévias, introduz uma nova noção autónoma de reescrita que tem sempre em conta as dimensões 

políticas do texto. O rewriting na opinião de Moraru além de ser um ato literário evidentemente 

intencional é uma prática predominada e determinada pelos códigos culturais o que implica que 

os textos mobilizados pela estratégia literária da reescrita supõem-se obras de certa significância 

do ponto de vista da cultura em questão. Os alvos do ato reinterpretativo da reescrita são 

sobretudo as obras básicas ou míticas de uma nação, ou seja, rewriting significa a reescrita 

intencional e crítica de obras simbólicas e significantes com determinado intuito político.7 

 O segundo capítulo teórico concentra-se na questão do mito. Para poder localizar uma 

noção de mito que convenha aos objetivos da dissertação esta parte do trabalho remonta até à 

antiguidade e tenta acompanhar o desenvolvimento e as transformações principais do termo. 

Pierre Brunel, um dos maiores estudiosos contemporâneos do mito, ressalta que se verifica uma 

incerteza e uma certa oscilação terminológica quanto ao mito o que implica que a palavra tinha 

absorvido diversos significados ao longo da história e que mobiliza distintos campos semânticos 

nas diferentes áreas de investigação.8 A maioria dos estudos que investigam a relação entre mito 

e literatura refere-se àquela noção de mito que caraterizava sobretudo as culturas pré-modernas 

e arcaicas. Embora se possam detetar importantes elementos pré-modernos e arcaicos também 

no mito de D. Sebastião, esse mito português, na minha leitura, insere-se no paradigma das 

grandes narrativas nacionais modernas.9 No espelho disso, acho importante fazer uma clara 

                                                 
7 MORARU, Christian: Rewriting. Postmodern Narrative and Cultural Critique in the Age of Cloning. Albany, 

State University of New York Press, 2001. 
8 BRUNEL, Pierre: “L’étude des mythes en littérature comparée”. In: RIESZ, János – BOERNER, Peter – 

SCHOLZ, Bernhard (Orgs.): Sensus Communis: Contemporary Trends in Comparative Literature. Tübingen, 

Günter Narr Verlag, 1986, p. 117. 
9 Das diversas narrativas vigentes da modernidade, enquanto complexo processo económico e sociocultural, este 

trabalho identifica-se com a teoria de modernidade elaborada por Peter Sloterdijk. O filósofo alemão na sua obra 

prima Palácio de Cristal. Para uma Teoria Filosófica da Globalização argumenta que em vez de localizar o início 
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distinção, por um lado, entre os mitos arcaicos e os mitos modernos, que se diferem tanto nas 

suas funções como na sua estrutura, e por outro lado, entre as mitologias pré-modernas e os 

mitos literários que se originam de diferentes camadas e fases da cultura. Enquanto os mitos 

arcaicos (ou mitos etnoreligiosos na terminologia de Philippe Sellier) relembram um tempo pré-

histórico e funcionando como autênticas explicações do mundo estabelecem uma certa relação 

entre a natureza, as forças sobrenaturais e o próprio homem, os mitos literários já não têm essa 

função explicativa e não oferecem modelos holísticos da existência. Ao lado dos mitos arcaicos 

e dos mitos literários podemos distinguir um terceiro paradigma, os assim chamados mitos 

nacionais ou mitos político-históricos que já se emergiram na era moderna. O estudo sistemático 

deste paradigma mítico começou há pouco tempo e se intensificou sobretudo graças às 

tendências crescentes do nacionalismo e da globalização que puseram em questão a noção 

moderna da própria nação. Porém, Gérard Bouchard e Georges Schöpflin, os compiladores das 

duas antologias mais relevantes quanto ao tema, chamam a atenção para o facto de que apesar 

da sua necessidade, a área investigativa ainda não é muito bem elaborada. No conceito de 

Bouchard os mitos nacionais têm a ver principalmente com a identidade cultural das 

comunidades em questão. Essas narrativas míticas modernas ajudam construir e manter a 

identidade nacional e têm um certo potencial simbólico que lhes fornece um lugar privilegiado 

no discurso da cultura. Os mitos nacionais, destarte, oferecem uma força política para legitimar 

a identidade cultural das nações, dado que “they feed identities and belongings, they set forth 

visions of the past and the future of a society, they promote symbols that allow reinforce social 

ties so that they may bring together even competing or conflicting actors.”10 Na minha leitura 

o mito sebástico articula-se como um autêntico mito nacional moderno. O seu papel central no 

discurso da identidade nacional já se manifesta a partir do século XVII, enquanto as suas 

implicações e afinidades político-ideológicas também parecem evidentes pouco depois do seu 

surgimento. Desta forma, o mito sebástico apresenta-se como uma narrativa simbólica em que 

o caráter único e distintivo da cultura portuguesa se revela como uma certa ideologia nacional 

de legitimação e de identidade. 

 Como a tendência mitocrítica da ficção portuguesa é grosso modo inseparável da crise 

e do colapso pós-moderno das metanarrativas identitárias depois da Revolução de Abril, a 

                                                 
da modernidade na emergência da filosofia cartesiana, no começo da revolução industrial ou no desenvolvimento 

duma sociedade burguesa temos que basear o modelo da modernidade na própria aventura dos descobrimentos 

portugueses que na opinião de Sloterdijk efetuaram uma remodelação radical do pensamento e da existência 

europeus. 
10 BOUCHARD, Gérard: National Myths: Constructed Pasts, Contested Presents. London-New York, Routledge, 

2013, p. 3. 
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dissertação continua com a caraterização daquele meio sociocultural e económico que 

dominava no país antes da transformação democrática. O 25 de Abril constitui um marco forte 

na cultura portuguesa por significar um distanciamento absoluto do pensamento da ditadura e 

da ideologia do Estado Novo. Tendo em conta isso para podermos compreender a lógica do 

pós-modernismo português e para ver como é que essa lógica tenta subverter e desconstruir o 

mito sebástico na literatura, é preciso conhecer aquele discurso sociocultural contra o qual a 

realidade pós-revolucionária se opôs. Por isso, o capítulo, por primeiro, dá uma visão 

panorâmica sobre a ditadura e avança com a descrição da ideologia do sistema. O regime de 

Salazar desenvolveu e mantinha uma complexa engrenagem ideológica no quadro do qual 

propagava uma certa visão histórica sobre a nação portuguesa e uma determinada narrativa 

identitária. Obviamente, o mito sebástico tinha um papel significante na ideologia do sistema. 

Por um lado, a própria figura de Salazar passou a ser identificada, enquanto autêntico salvador 

da pátria, com D. Sebastião, e, por outro lado, o mito ajudou legitimar as aspirações coloniais 

do país e serviu para apoiar a ideia da guerra colonial. O capítulo depois da caraterização geral 

do Estado Novo e da sua ideologia avança com a demonstração da importância do 25 de Abril. 

 A Revolução dos Cravos significou não só uma mera cesura política senão inscreveu-se 

no horizonte da cultura portuguesa como o ponto inicial de uma complexa transformação 

identitária que redefiniu dum modo radical e numa forma transversal toda a paisagem cultural, 

socioeconómica e política do país. A transformação substancial do campo literário, obviamente, 

apresenta-se como o fruto das mudanças efetuadas pela revolução. O quinto capítulo, portanto, 

concentra-se na literatura pós-25 de Abril, enumerando e descrevendo os traços fundamentais 

do pós-modernismo português, colocando mais ênfase no género da prosa. A desestabilização 

do cânone do neorrealismo, tendência literária que dominava na ficção e na poesia durante as 

décadas da ditadura, começou nos anos 60, quando certas correntes estrangeiras, como por 

exemplo o nouveau roman e o existencialismo franceses, apareceram em Portugal e anunciaram 

uma nova literatura que se afastava cada vez mais dos códigos do realismo substancial e 

mimético. As tentativas de renovar a literatura no quadro de uma nova postura esteticista e 

formalista que em vez da totalidade e transparência neorrealista da obra celebrava o radicalismo 

sobretudo no que dizia respeito às construções narrativas, portanto, permaneciam esporádicas 

até ao momento da revolução por causa da força estética do legado do neorrealismo e por causa 

do poder da censura. O experimentalismo literário dos anos 60, de facto, preparou o dénouement 

do pós-modernismo português no período pós-revolucionário. Depois da paralisia inicial do 

campo literário no aftermath do colapso do Estado Novo que se explica com as forças inibidoras 
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da censura e da consequente falta das assim-chamadas “obras da gaveta”, o “nunca escrito” de 

que várias gerações sonharam ao longo do aggiornamento salazarista finalmente se revelou 

numa literatura essencial e exemplarmente heterogénea, rica e produtiva não só em níveis 

nacionais mas também no contexto internacional.11 Tendo enumerado os discursos, temas e 

técnicas mais típicas da literatura pós-25 de Abril – entre eles o romance histórico, os romances 

sobre a guerra colonial, etc. – a dissertação continua com um capítulo sobre o mito de D. 

Sebastião em que acompanho o desenvolvimento do mito e da crença mítica desde a sua origem 

até à época do salazarismo, dando relevo especial à produção literária que se cristalizou em 

torno do mito a partir da época do romantismo. No fim dos anos sessenta quando a crise 

ideológica da ditadura já se sentia dum modo intensivo verificaram-se certas tentativas literárias 

e artísticas que pretendiam dessacralizar o mito, porém, uma complexa tendência mitocrítica 

sobre o mito sebástico surgiu só depois do colapso do sistema e com a afirmação do pós-

modernismo no horizonte cultural. 

 A parte analítica da dissertação começa com a interpretação do romance Jornada de 

África de Manuel Alegre. O mito sebástico constitui um dos motivos mais importantes da obra 

do autor e aparece tanto na sua poesia como nos seus textos ensaísticos. Porém, a elaboração 

mais complexa do mito verifica-se no romance em questão, publicado em 1989. “Disse que é 

preciso enterrar «el-rei Sebastião». Mas qual? O que tinha o rosto de Salazar, o homem 

providencial.”12 Escreveu num ensaio o próprio autor. Para Alegre o mito sebástico tinha o 

rosto do ditador, tinha as feições da ditadura e do sistema colonial, ou seja, identificou 

inteiramente o sebastianismo como o discurso ideológico do regime. Deste ponto de vista não 

é nada surpreendente que o romance liga dois momentos paradigmáticos, dois eventos trágicos 

e simbólicos da história de Portugal: a batalha de Alcácer-Quibir em que D. Sebastião se perdeu 

e de que resultou a perda da independência do país, e a guerra colonial (1961-1974) que 

finalmente acabou com o Estado Novo e com o império colonial e depois da descolonização 

deu independência às colónias africanas. O romance, desta forma, inscreve-se não só na 

tendência mitocrítica da literatura pós-25 de Abril, mas representa também um outro paradigma 

importante do pós-modernismo português, nomeadamente, a literatura sobre a guerra colonial. 

Como o próprio título do romance sugere, o livro é uma certa reescrita pós-moderna da obra 

homónima dum cronista seiscentista, Jerónimo de Mendonça. O texto original constitui uma 

das fontes historiográficas fundamentais sobre a trágica batalha de Marrocos em que D. 

                                                 
11 SEIXO, Maria Alzira: “Perspectiva da Ficção Portuguesa Contemporânea”. In: SEIXO, Maria Alzira: A Palavra 

do Romance – Ensaios de Genologia e Análise. Lisboa, Livros Horizonte, 1986, p. 181. 
12 ALEGRE, Manuel: Arte de Marear. Ensaios. Lisboa, Publicações D. Quixote, 2002, p. 22. 
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Sebastião acabou por desaparecer. O romance de Alegre usa como hipotexto o relato de 

Mendonça e reescreve-o através da poética da intertextualidade e da polifonia narrativa. Desta 

forma, Alegre opõe à visão monológica do mito enquanto ideologia nacional, a heterogeneidade 

do discurso literário e o diálogo polifónico das vozes, e a sua obra desconstrói, assim, não só o 

mito de D. Sebastião que tinha o rosto da ditadura, mas também o cânone duma literatura 

monológica e mimética. Analogamente aos outros três romances do corpus, o livro de Alegre 

também liga dois momentos significantes da história de Portugal: a trágica batalha de Alcácer-

Quibir e a sangrenta guerra colonial o que permite concluir que o autor, duma certa forma, 

interpreta o conflito africano dos anos 60 como fruto da ideologia sebástica. No espelho disto, 

tanto o narrador, como o protagonista do romance, o jovem alferes, Sebastião, que tem o mesmo 

nome como o rei mítico, propagam um certo “sebastianismo do avesso”, ou seja, exigem a 

libertação do mito do peso ideológico, o resgate do pensamento messiânico e positivo da prisão 

das inculcações políticas. 

 Do mesmo modo como nas obras de Manuel Alegre o mito sebástico frequentemente 

aparece nos romances de Agustina-Bessa Luís. A escritora portuense, porém, realiza a reescrita 

mais detalhada do mito sebástico no seu livro intitulado O Mosteiro, através da poética da 

metaficção historiográfica. O Mosteiro no processo da reescrita do mito, além dos códigos da 

metaficção historiográfica, mobiliza também o paradigma literário do romance de família e o 

discurso da psicanálise. O protagonista do romance, Belchior, enquanto último representante 

masculino duma grande família tradicional de latifundiários, começa a se dedicar, duma forma 

obsessiva ao mito do rei desaparecido. Durante várias décadas trabalha num estudo histórico 

sobre a figura do rei e o ambiente político-social que o rodeava na época. O seu objetivo 

principal é reinterpretar o mito, ou seja, chegar à uma nova versão deste, através do trabalho 

hermenêutico da interpretação e da investigação científica. O que Belchior procura é a autêntica 

verdade do mito que jaz encoberto debaixo dos véus da história e das interpretações 

canonizadas. Ao longo do seu trabalho investigativo e criativo compara fontes e tira conclusões 

e segundo a lógica da metaficção historiográfica opõe à ilusão da verdade objetiva da história 

e do mito a determinação discursiva (e em consequência ideológica) destes. Desta forma, o seu 

estudo sebástico, que acaba por ser publicado na sua forma integral no último capítulo do livro 

enquanto um manuscrit trouvé, não é outra coisa de que uma tentativa radical de reinterpretar 

e de reescrever o mito, de libertá-lo das camadas das interpretações tradicionais. Ao longo deste 

trabalho reinterpretativo Belchior chega até a questionar a própria identidade sexual de D. 

Sebastião apoiando-se no discurso metodológico da psicanálise. Como D. Sebastião não teve 
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filhos já na altura do seu reinado circulavam certas narrativas sobre a sexualidade dele, porém, 

Belchior, e através dele Agustina Bessa-Luís, reformula duma forma extrema e radical essa 

questão da sexualidade do rei, quando recorrendo às ideias da psicanálise freudiana investiga a 

sua personalidade, a sua infância e o ambiente familiar e afirma que D. Sebastião na verdade 

era mulher. O Mosteiro, assim, realiza a reescrita do mito através da poética da metaficção 

historiográfica e da metodologia da psicanálise freudiana. O cronotopos referencial da diegese, 

desta vez, não é a guerra colonial em África senão estende-se entre as últimas três décadas da 

ditadura e o momento da revolução, sendo o romance também uma certa biografia do próprio 

protagonista. Deste modo, as investigações de Belchior sobre a verdade histórica do século XVI 

acabam por ser postos em paralelo com o momento referencial do presente, e enquanto o 

passado ajuda a interpretar e compreender o presente, o próprio presente apresenta-se como um 

horizonte que permite ter um acesso mais profundo ao passado.  

 Da reescrita do mito através da poética da metaficção historiográfica em O Mosteiro, é 

o discurso da sexualidade que nos conduz para a reinterpretação da narrativa sebástica em O 

Conquistador. Enquanto Agustina-Bessa Luís formula uma leitura radical sobre a sexualidade 

do rei com a ajuda da metodologia da psicanálise, o romance de Almeida Faria coloca no seu 

centro o comportamento sexual invulgar do rei reincarnado dentro das matrizes do cronotopos 

da ditadura salazarista. O protagonista do livro, Sebastião, como o herói do romance de Alegre, 

partilha o nome com o rei mítico, mas além disso a sua personalidade apresenta vários outros 

paralelismos com D. Sebastião e a sua biografia mítica, começando pelas coincidências das 

datas de nascimento, passando pela homonímia dos familiares, chegando à óbvia semelhança 

física entre eles. Tudo isto inspira primeiro o seu ambiente familiar e mais tarde um grupo de 

nacionalistas convictos para crer e propagar que ele não é outra coisa de que a própria 

reincarnação do rei desaparecido. Neste jogo forçado de identificação em que o próprio 

protagonista constantemente tem dúvidas acerca da sua identidade, Sebastião, finalmente em 

vez de conquistar terras aos infiéis como o seu antecessor, acaba por realizar a sua missão 

existencial conquistando só mulheres. Faria, deste modo, reescreve o mito sebástico no quadro 

duma abordagem essencialmente paródica, ou seja, a poética principal da reescrita no caso de 

O Conquistador identifica-se na poética da paródia. No romance o rei regressado não consegue 

cumprir as expetativas, não traz consigo a glória perdida de Portugal e nem consegue 

reestabelecer o prestígio imperial da nação, apresenta-se muito mais como um autêntico sedutor 

de mulheres, um certo tipo de Don Juan português que faz tudo para se tornar o cavaleiro 

máximo do erotismo. A paródia (Linda Hutcheon, Margaret A. Rose) e o próprio efeito 
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paródico nasce das discrepâncias entre a figura mítica e aqueles modelos de comportamento 

que ela desperta, e as motivações e o comportamento do novo Sebastião que não convêm nada 

às expectativas associadas ao regresso do rei mítico. O protagonista do livro não é o grande 

salvador cuja missão principal é tirar a sua pátria da miséria e de estabelecer o Quinto Império 

com autêntica liderança portuguesa, Sebastião é, ao contrário, só um típico anti-herói, privado 

de todas as qualidades épicas cujo objetivo principal é aperfeiçoar-se no terreno da erótica e da 

sexualidade. O romance, além de colocar em paralelo a figura mítica do rei com o personagem 

do protagonista, reelabora e reescreve vários episódios narrativos da tradição mítica em 

encenações essencialmente paródicas e irónicas. 

 A visão paródico-irónica que domina não só a reescrita do mito sebástico mas também 

todo o universo diegético de O Conquistador acaba por ser extrapolada na direção do grotesco 

radical no romance de António Lobo Antunes. As Naus, sem qualquer dúvida, é uma das obras 

mais emblemáticas e mais paradigmáticas da literatura pós-25 de Abril porque apresenta numa 

forma sintética a maioria daqueles discursos e temáticas que caraterizam o pós-modernismo 

português. A experiência traumática da guerra colonial e a desconstrução da visão histórica 

unilateral faz parte do universo do romance, de modo igual como a representação da cruel 

realidade pós-colonial e do caos político-social que caraterizava os primeiros tempos do período 

pós-revolucionário. O romance, além disso, inscreve-se na história da literatura portuguesa 

como um dos livros mais iconoclastas em que todo um imaginário cultural e toda uma mitologia 

nacional acaba por ser atacado e subvertido. As Naus, pode ser considerado, como o apogeu da 

tendência mitocrítica da literatura portuguesa porque não só pretende profanizar um mito de 

importância significante, senão quer desconstruir toda a mitologia nacional portuguesa, numa 

forma transversal. O texto de Lobo Antunes, como as outras três obras analisadas no corpus, 

entrecruza as camadas temporais do presente e do passado. O romance, na verdade, justapõe e 

mistura dois momentos paradigmáticos e míticos da história de Portugal, o período das 

descobertas e da expansão, ou seja, o início da narrativa histórica gloriosa, alegorizado pela 

partida ambiciosa das caravelas, e o período do regresso das caravelas, ou seja, a era pós-

revolucionária que significa o fim e o colapso dessa mesma narrativa e daquele modelo de 

identidade que se baseava nela. A época áurea da história de Portugal, destarte, aparece em 

paralelo com a “época da dor”, um tempo confuso, cruel e crítico, sem ética, sem política, sem 

estética e sem pontos de orientação. O colapso da ditadura significou o colapso daquela 

metanarrativa, de evidente inspiração hegeliana, em que Portugal baseava a sua identidade 

cultural, mas significou também o fim do Império Colonial e do colonialismo. Os protagonistas 
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do livro são os assim chamados, retornados, uma massa de indivíduos que com a crise e o 

fracasso da ideologia colonial deixaram as periferias imperiais e voltaram para a metrópole nas 

caravelas. No universo do romance estas personagens desesperadas procuram em vão uma nova 

pátria e uma nova identidade na metrópole depois da dissipação da narrativa imperial, mas 

curiosamente levam os nomes dos grandes heróis da história gloriosa, e além disso, também o 

seu destino, a sua história e a sua biografia parcialmente ecoa a vida dessas figuras míticas. 

Lobo Antunes, assim, mistura num quadro carnavalesco o grandeur glorioso do passado com a 

crueldade e a miséria do presente. Embora D. Sebastião só apareça num papel suplementar 

nessa confusão carnavalesca, na minha leitura, o mito sebástico constitui um dos motivos 

centrais do livro. Segundo a lógica da carnavalização bakthiniana D. Sebastião apresenta-se no 

romance como um autêntico hippie drogado e homossexual que evidentemente nem é capaz de 

salvar a sua nação do caos histórico nem consegue reestabelecer a glória perdida das caravelas 

e da época manuelina. O livro, porém, encerra-se com um quadro essencialmente grotesco em 

que um grupo de patriotas tuberculosos espera o regresso do rei de madrugada numa praia de 

Ericeira. Através disso, o romance sintetiza em si o Leitmotif da política comum dos romances 

analisados nesta dissertação, o facto de que o mito sebástico não pode ser pensado e usado mais 

na cultura portuguesa enquanto uma autêntica narrativa para legitimar a identidade nacional e 

que aquele D. Sebastião que incorporava em si os sonhos imperiais já não pode chegar duma 

forma mítica e nem pode ser pensado. 
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