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Construindo a comunidade: O papel do romance histórico na afirmação de 

Portugal enquanto nação 

 

Nações e nacionalismo: o caso português 

Não obstante tratar-se, a meu ver, de um dos casos melhor sucedidos no que diz 

respeito á construção de um Estado-Nação moderno, o processo de nacionalização do 

povo português não tem merecido uma atenção particular por parte de reputados 

investigadores internacionais como Ernest Gellner (1983; 1998), Eric Hobsbawm 

(1983; 1985; 1998), Benedict Anderson (2005), Anthony Smith (1997; 1998) ou Josep 

Llobera (1994) entre outros. 

No plano internacional destaco, contudo, a obra de Ane-Marie Thiesse, que em 

“La création des identités nationales”, publicada em 1999, presta uma atenção especial à 

figura e obra de Alexandre Herculano enquanto precursores do nacionalismo português, 

como adiante explanarei. Talvez este facto possa ser explicado por se tratar de um 

contexto específico, com uma língua que embora seja das mais faladas do mundo, se 

afigure como um objecto exótico, difícil e, por vezes, distante e incompreensível.  

São sobretudo investigadores nacionais que têm elaborado estudos sobre a nação 

portuguesa, sua génese e problemáticas. De entre estes destaco José Manuel Sobral 

(1996; 2003), António Medeiros (2005; 2006) dos campos da antropologia ou ainda os 

historiadores José Mattoso (1985; 1998); Luís Reis Torgal (1984; 1989) ou Rui Ramos 

(1994), entre outros. 
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Para José Mattoso as origens da nação portuguesa encontram-se na Idade Média, 

em particular no século XIII. A fixação de fronteiras permitiu definir um espaço 

sobretudo económico que determinasse a oposição entre nacional e estrangeiro, que 

passou a aplicar-se não só a pessoas, mas também a coisas e mesmo à moeda (Mattoso, 

1985: 194-195). É também a partir daqui que se pode afirmar a área económica nacional 

devido à imposição, por D. Afonso III, da sua moeda e às dificuldades criadas à 

circulação de outras, tudo conjugado com a definição de fronteiras económicas do 

reino (Id., ibidem: 46). 

Relativamente à língua nacional, segundo José Mattoso, o rei D. Dinis é o grande 

unificador linguístico, foi o monarca que fortificou e consolidou as fronteiras 

portuguesas, nacionalizou as ordens militares e adoptou o romance (língua derivada do 

latim) como língua oficial (Mattoso, 1985: 74). 

Mattoso divide entre “consciência nacional”, ou sentimento efectivo de pertença 

de “identidade nacional”, enquanto unidade política definida por um poder sobre um 

espaço balizado por fronteiras e seus habitantes. No caso português, a identidade 

nacional, que ele identifica com a nação enquanto factor objectivo, já está claramente 

definida desde os inícios do século XIII. A consciência nacional virá a ser difundida 

posteriormente, a partir de um círculo restrito próximo do poder (Id., ibidem, 208-212). 

A democratização da identidade nacional, que cedo se começou a definir em Portugal, 

teve lugar em finais do século XIX (Mattoso, 1998). Este evento foi o culminar de um 

processo há muito iniciado pelas elites associadas à monarquia que se veio alargando 

progressivamente à burguesia e a toda a população na modernidade (Id., ibidem: 15). 
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Por outro lado, refere o historiador que o longo processo de centralização e de 

construção da identidade nacional portuguesa deixou curta ou nenhuma margem para a 

afirmação das regiões.  

O antropólogo António Medeiros (2005; 2006), analisando o processo histórico de 

construção e afirmação da comunidade nacional galega no Estado espanhol, em 

comparação com o caso da região minhota portuguesa, não encontra paralelismo entre 

os dois casos. De um lado afirmou-se uma nação, do outro, uma região identificada com 

o Estado-Nação português. A Galiza afirmou-se como nação enquanto a região minhota 

se associou ao processo de nacionalização português, centralizado em Lisboa, tendo os 

discursos sobre o Minho sido inseridos nos projectos de construção da nação 

portuguesa. 

Algumas elites galegas oitocentistas demarcaram e afirmaram a diferença galega 

no contexto espanhol, seguindo um percurso performativo semelhante ao da 

constituição de outras comunidades nacionais modernas. Afirmaram um território, uma 

história e uma língua comuns aos galegos. O caso galego, mas sobretudo o catalão ou o 

basco, ao tratar-se de nações sem Estado, desafiam, pelo menos parcialmente, as teses 

que associam o nascimento da nação moderna ao do Estado.  

Do lado português, a província do Minho ora fora referida como o berço da nação 

portuguesa, em particular no imaginário dos primeiros autores nacionalistas 

românticos (Medeiros, 2005; 2006), ora fora observada como um dos extremos de uma 

nação centralizada em Lisboa, e na região centro. Em finais do século XIX o Minho 

chegou a simbolizar a decadência portuguesa (Medeiros, 2006). 
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 O processo de nacionalização português foi tão intenso em que a coincidência de 

um Estado com uma Nação, e a não emergência ou transformação das províncias em 

potenciais comunidades nacionais, teve como consequência a imersão daquelas na 

comunidade nacional. Actualmente, um habitante de uma região portuguesa define-se 

menos como natural dessa região do que como português. As províncias em Portugal, o 

que de mais similar havia à ideia de região, não surgem por relação à nação, mas sim às 

outras províncias portuguesas, na medida em que cada uma delas passa a ser defendida 

como berço da nação. Se, por exemplo, o Minho bucólico teria dado à luz o protótipo da 

nação moderna portuguesa: o Portugal medievo, o nascimento da nação estaria na 

Estremadura, onde decorreu a batalha de Aljubarrota (Martins, 1882). 

Tal como defendem Eric Hobsbawm (1983; 1985; 1998) ou Anthony Smith 

(1997; 1998), que não concebem a formação das nações sem o Estado que as organiza e 

molda, definindo as suas fronteiras geográficas e simbólicas, também para José sobral a 

formação da nação portuguesa deve ser entendida em termos processuais como 

dependente do Estado. A formação do Estado permitiu a existência plurissecular de um 

colectivo definido pelas suas fronteiras – mesmo que o significado das mesmas tenha 

variado – e linguisticamente unificado. A acção do Estado – ou da unidade de 

governação medieval – […] será de importância decisiva. Desenvolve-se um aparelho 

burocrático – e um corpo de funcionários identificados com o Estado – que irá 

submeter ao seu domínio diferentes esferas da vida social. A existência de um centro 

político, do qual emana uma regulação jurídico-administrativa uniformizadora, tem 

forçosamente efeitos sobre o conjunto de subordinados (Sobral, 2003: 1113). 
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Luís Reis Torgal é outro nome incontornável no estudo do nacionalismo 

português. De acordo com o historiador existe, pelo menos desde os tempos medievais, 

uma consciência nacional evidenciada quer nas tradições populares, quer nas obras dos 

intelectuais (Torgal, 1981: 77). O autor confere ao nacionalismo português, segundo o 

historiador e antropólogo José Sobral, como um sentimento etnocêntrico e a 

reivindicação de independência política de um reino que tem subjacente uma 

identidade própria, e não o de uma ideologia política posterior […] (Sobral, 2003: 

1116).  

José Manuel Sobral defende a existência de um marcado etnocentrismo entre os 

portugueses, elites e camadas populares, manifesto na xenofobia e ódio aos 

castelhanos/espanhóis (os outros), marcado sobretudo pelas movimentações populares 

no período filipino (séc. XVI e XVII). Este etnocentrismo, distinguindo o nós do outro, 

permite falar em sentimentos de pertença comum ou na partilha da identidade. Esta 

identidade nacional estaria vinculada à ideia de uma co-naturalidade (portugueses), ao 

reconhecimento de uma ligação tida como natural e inquestionável entre território, 

língua, habitantes, nomes – Portugal, portugueses - , um rei. 

De acordo com Sobral, a emergência e consolidação da identidade nacional 

portuguesa pode ser dividida em várias fases temporais: a) emergência histórica no 

período medieval de uma entidade com características próprias – como nome da 

entidade e dos habitantes, uma dinastia nativa, língua e território. Surgem as primeiras 

manifestações de identificação com esse colectivo; b) elaboração pelas elites de 

narrativas referentes a essa entidade, nomeadamente a partir do século XVI, onde se 
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procuram objectivar características nacionais. Estuda-se e codifica-se a língua […]. 

Divulgam-se mitos de ascendência, como a inserção dos portugueses na linhagem de 

Noé […]. Elaboram-se narrativas míticas sobre o reino de Portugal e os portugueses; 

b) difusão e inculcação das representações intelectualizadas da nação, produzidas 

logicamente por uma minoria […] (Id., ibidem, 1117-1119). 

 

A nação moderna e as línguas vernáculas 

A ideia de nação, nascida a partir das elites românticas do século XVIII/XIX, 

materializou-se através de vários objectos. Os monumentos, os museus, as línguas 

vernáculas, e tantos objectos materiais e imateriais que se convencionaram designar de 

património, ou ainda a disseminação da imprensa (Smith, 1997; 1998; Anderson, 2005) 

foram alguns dos elementos que permitiram materializar os sentimentos de pertença às 

comunidades nacionais.  

A produção de discursos acerca da nação enquanto comunidade imaginada deve 

ser observada à luz do romance histórico,1 escrito em oitocentos, em língua vernácula. 

A língua vernácula foi fundamental para a criação da comunidade imaginada nacional e 

moderna portuguesa, na medida em que contribuiu para a criação de uma consciência de 

pertença a um grupo. Tanto Adrian Hastings como José António Maravall atribuem uma 

função primordial à língua na passagem da etnia ou etnias para o conceito de nação. 

Definindo nação como grupo humano que partilha uma identidade cultural e uma 

linguagem falada (Hastings, 1997: 3), Hastings interpretou a emergência das línguas 

                                                 
1 Ao mesmo tempo que são produtores, os romances são, também, produtos do nacionalismo (Induráin, 
1995; Thiesse, 1999; Anderson, 2005: 193-206). 
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vernáculas como um dos principais factores conducentes ao desenvolvimento e 

incremento da consciência de pertença nacional. José António Maravall (1972) também 

se refere à língua enquanto elemento fundamental de identificação e de exaltação da 

nação enquanto entidade dotada de valor próprio, distinguindo-se das suas contrapartes 

estrangeiras.  

Constituindo o que Benedict Anderson denomina por “línguas de imprensa 

nacionais” (Anderson, 2005: 103), a difusão da leitura e a escrita das línguas vernáculas 

levada a cabo na Reforma e Contra-Reforma foi uma das duas fases “protonacionais” 

definidas por Michael Mann, que viriam a culminar no nascimento da nação moderna: a 

fase religiosa. A outra é a fase comercial-estatista (Sobral, 2003: 1099). 

No caso português, José Manuel Sobral sublinha a emergência de uma entidade 

política identificável no período medieval, procurando posteriormente a construção de 

uma unidade cultural assente, entre outros factores, numa língua comum, ou na génese 

do português como língua distinta e especifica dos habitantes do reino (Sobral, 2003: 

1119). Essa língua é o antigo galaico-português do Norte transformado entre a Idade 

Média e o século XVI por efeito do substrato dos falares moçárabes do Sul (Teyssier, 

1991: 17).   

A partir do século XIX, em particular, as elites empenharam-se na utilização e 

divulgação das línguas nacionais, atribuindo-lhes uma importância renovada. Começam 

a ser utilizadas na escrita de documentos oficiais e restante literatura, bem como da 

divulgação da imprensa. 
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Para Benedict Anderson (2005), a formação da nação enquanto comunidade 

imaginada, constituída por indivíduos que nunca se encontrarão ou conhecerão mas que 

têm na sua mente o colectivo, deve-se à conjugação entre o capitalismo, tecnologia e 

produção/comercialização massiva de documentos em línguas vernáculas (Anderson, 

2005: 57). A disseminação do livro, e da imprensa em geral, como os jornais, 

permitiram a comunicação entre elementos de um público vasto, comunidades de 

falantes que por via de um sistema de comunicação comum desenvolveram uma 

consciência de pertença conjunta. Por outro lado, a fixação e uniformização da 

linguagem contribuiu para a construção da imagem de antiguidade que é tão central na 

noção subjectiva da nação (Id., ibidem: 72). Uma vez impressa, a uma escala sem 

precedentes, a língua tornou-se menos variável e outorgou um sentido de continuidade à 

nação, objectivada como colectivo que existe no tempo (Sobral, 2003: 1069).  

Em Portugal, a acção da imprensa foi decisiva para a generalização da 

consciência nacional pela totalidade da população portuguesa (Mattoso, 1998: 21). 

Ocorreu entre finais do século XIX e inícios do século XX e deveu-se à intervenção do 

próprio Estado, envolvido na criação de uma cultura nacionalista assente na escola, na 

instituição de rituais colectivos, na generalização das relações com a política através 

de uma maior participação nos seus processos, tudo associado à acção de uma 

imprensa de massas (Sobral, 2003: 1110). 

Herdeiras do pensamento romântico, as elites que construíram a ideia de nação são 

também aquelas que ajudaram a criar uma consciência regional anacional ou intrincada 

com o projecto nacionalista. Ao contrário de outros casos europeus (Anderson, 2005) 
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Portugal não foi, nem se construiu como um Estado multinacional. O projecto de 

construção das suas regiões confundia-se com o da nação. O processo de construção da 

comunidade nacional portuguesa é bastante distinto do espanhol como evidencia 

Lourdez Méndez (2003; 2004), mas muito semelhante ao francês, principalmente 

durante o século XIX, como, implicitamente, demonstra Maurice Agulhon (1988). 

Se para Lourdez Mendes a construção de Espanha como Estado-Nação unificado 

se confrontou com o nascimento, por vezes forte, de outros sentimentos nacionalistas 

dentro do território peninsular como o galego, o catalão ou o basco, o processo francês 

visou imediatamente a centralização política, social e cultural em Paris. A força da 

nacionalização francesa fez-se sentir nomeadamente na reorganização administrativa do 

território francês, em departamentos, construção totalmente nova da divisão territorial 

que ficava dependente de Paris. Os departamentos foram determinados pelos poderes 

napoleónicos saídos da Revolução Francesa, e eram dependentes do poder centralizado 

na capital parisiense. 

 

A ideia de nação em Portugal e o romance histórico de Alexandre Herculano 

A época romântica coincide com a eclosão e expansão do nacionalismo moderno 

europeu e português. Sublinho o moderno por que, não obstante vários autores 

defenderem o carácter mais antigo da eclosão da identidade nacional portuguesa, 

recuando a origens medievais, como vimos anteriormente, só se pode falar em 

nacionalismo moderno com toda a propriedade, no período temporal que sucederá às 

revoluções que originaram a modernidade. A partir do século XIX o processo de 



Sin Frontera 
Conference Proceedings 

Primavera 2011 
Magalhães 

 
University of Florida 
Department of Spanish and Portuguese Studies 
 
 
 

10

consolidação nacional avançou mais rapidamente. A consciência nacional deixou de se 

restringir a uma minoria, que eram as elites, estendendo-se em direcção à maioria, 

população em geral. As elites, factor fundamental na definição da comunidade nacional 

(Bourdieu, 1989), iniciam um movimento para definir elementos de uma cultura 

nacional portuguesa, mas a existência da realidade nação era inquestionável. Esse 

movimento detecta-se na tentativa de construção de uma literatura nacional 

portuguesa, na recolha de uma literatura oral popular tradicional – como sucede na 

obra de um Garret, nas produções literárias e dramáticas e no Romanceiro (Sobral, 

2003: 1106). O envolvimento do Estado na vida das populações, com a consequente 

invenção e (re)invenção de tradições nacionais, o desenvolvimento dos meios e vias de 

comunicação, a unificação económica e política contribuíram definitivamente para a 

nacionalização do povo que então habitava o território.  

O romance histórico, constituindo um dos instrumentos que acelerou e consolidou 

o processo de nacionalização do povo, emergiu como um instrumento produzido pelo 

seu tempo, em que grandes escritores de oitocentos, tais como Walter Scott [1771-1832] 

ou Alexandre Herculano [1810-1877] vão beber ao movimento romântico a inspiração 

que os conduz à produção deste tipo de literatura. Foi um instrumento através do qual o 

sentimento nacionalista iniciou a sua objectivação no seio de um tempo determinado 

pela mudança acelerada dos referenciais socioculturais (Induráin, 1995; Thiesse, 1999; 

Anderson, 2005: 193-206). Do ponto de vista científico, pode-se dizer que o romance 

histórico, género literário genuinamente romântico, foi o precursor da moderna 
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historiografia nacional portuguesa. Serviu de modelo narrativo a Alexandre Herculano, 

para a escrita da história (Induráin, 1995: 24; Thiesse, 1999: 131). 

Herculano inspirou-se nas ideias de Walter Scott, criador do romance histórico. O 

escocês Walter Scott, concebeu e desenvolveu pela primeira vez este tipo de obras 

romântico-históricas, das quais se destaca Ivanhoé, publicada em 1819, em que se 

acreditava que por intermédio dessas “novelas de Scott” era possível aprender a 

história inglesa (Induráin, 1995). 

 Scott influenciou, ainda, grandes escritores românticos do século XIX como 

Balzac, Dumas, Vigny ou Vítor Hugo. Alexandre Herculano, o W. S. português foi um 

dos maiores símbolos da associação do romance histórico à escrita da história da nação 

e das suas regiões. Como nota Anne-Marie Thiesse em La création des Identités 

Nationales, Herculano, para além de consagrar numerosos romances aos conflitos 

políticos e sociais da Idade Média Nacional, redige a primeira grande História de 

Portugal (Thiesse, 1999: 136). 

Alexandre Herculano compôs a primeira História de Portugal no sentido 

moderno-científico do termo e introduziu o romance histórico no país, no século XIX. 

Advogando o nascimento da nação portuguesa, em contraste com o reino medieval, no 

século XIV e na batalha de Aljubarrota, os palcos privilegiados de Herculano situam-se 

na província da Estremadura, onde ocorreu tal batalha, em 1385. Neste lugar, agora 

transformado em memória, a vitória dos portugueses sobre os castelhanos deu origem à 

nação moderna.  
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Se o território português serve de palco ao romance de Herculano, os seus 

habitantes, designados cidadãos portugueses, constituem os actores principais das 

novelas do escritor romântico. Nos romances são relatados acontecimentos históricos ou 

mitológicos que tiveram como tela os grandes monumentos portugueses. 

Alexandre Herculano ou Almeida Garrett (1846) constituem, enquanto alguns dos 

principais produtores desses textos, os edificadores de uma cultura nacional portuguesa 

moderna. Por intermédio da sua literatura criaram as ideias modernas que estiveram na 

base da consolidação da comunidade nacional, no século XIX. Tratou-se de um 

processo desenvolvido através da produção massiva de imagens icónicas ou de 

estereótipos que incorporaram os conceitos das comunidades imaginadas nacional e 

regional.  

Herculano promove a província da Estremadura a lugar de memória ou berço da 

nação moderna portuguesa por ter sido o palco da batalha de Aljubarrota. De entre os 

seus romances destaco O Bobo (1878), e o Monge de Cister (1977 [1848]), a última 

constituindo uma das obras mais importantes para a província da Estremadura, 

transforma o mosteiro de Alcobaça no palco da acção. A partir das aventuras de um 

monge cisterciense que habita o mosteiro, Alexandre Herculano analisa o quadro social 

português do tempo de D. João I e, em particular, as lutas sociais e políticas que se 

debateram no seu reinado. 

A localização de Alcobaça junto à Batalha e a influência dos cistercienses sobre a 

sociedade da época são reconhecidos no Monge de Cister por Alexandre Herculano. O 

apoio que o abade de Alcobaça, monge detentor de uma assinalável riqueza, viria a dar 
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a D. João I na batalha de Aljubarrota, garantiu-lhe um lugar de relevo bem como à 

ordem cisterciense, no quadro político-social do primeiro reinado posterior à 

restauração da independência. Como refere o autor no romance, do número de 

irresolutos foi a princípio o abade de Alcobaça, que, senhor de quinze vilas e de dois 

castelos e fronteiro de quatro portos de mar, seria sem dúvida aliciado por ambos os 

partidos contendores para se unir a eles. De um documento, mandado exarar em Abril 

de 1385 pelo arcebispo de Braga, D. Lourenço, se vê que o reverendo abade favorecera 

el-rei de Castela, prestando-lhe abundantes vitualhas para o seu exército quando viera 

sobre Lisboa. É certo, porém, que quando se deu a batalha de Aljubarrota ele mandou 

o irmão Martim de Ornelas com bom troço de gente em socorro do Mestre de Avis, pelo 

qual se havia formalmente declarado nas Cortes de Coimbra, celebradas pouco antes e 

em que o Mestre fora proclamado rei. Desde então este poderoso vassalo da coroa, que 

antevira o triunfo provável da causa da nacionalidade e da independência portuguesa, 

ganhou na corte de D. João I notável importância e valia […] (Herculano, 1977 [1848]: 

113) 

Em outra das suas obras, Lendas e Narrativas, Herculano deu corpo à ideia de 

nação cultural moderna, referindo-se à pátria portuguesa, como território vivido e de 

cidadania. Como refere o autor, a pátria não é a terra; não é o bosque, o rio, o vale, a 

montanha, a árvore, a bonina: são-no os afectos que esses objectos nos recordam na 

história de vida: é a oração ensinada a balbuciar por nossa mãe, a língua em que pela 

primeira vez ela nos disse: - “meu filho” (Herculano, 1851).  
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Monumentos góticos como os mosteiros da Batalha ou o de Alcobaça, ao 

transformarem-se em palcos privilegiados para o desenrolar da acção literária, são 

promovidos a ícones na formação da consciência nacional, bem como da província da 

Estremadura, local onde se situam alguns dos principais exemplares de arte gótica 

portuguesa. Trata-se de uma performance que passa pela incorporação de ideias 

subjectivas e de sentimentos de pertença comuns em volta de uma determinada 

comunidade imaginada. Em A Abóbada (1851), Lendas e Narrativas, Tomo 1, o 

Mosteiro da Batalha é referido como a 8ª maravilha do mundo, e para o entender 

cumpre ser português; cumpre ter vivido com a revolução que pôs no trono o Mestre de 

Avis; ter tumultuado com o povo defronte dos paços da adúltera (…); ter pelejado nos 

muros de Lisboa; ter vencido em Aljubarrota. Não é este edifício obra de reis (…), mas 

nacional, mas popular, mas de gente portuguesa, que disse: não seremos servos do 

estrangeiro e que provou seu dito (Herculano, 1851). 

O monumento da gloria dos nossos (Herculano, 1851), os portugueses, por relação 

a eles, os castelhanos, aos quais se vendeu a adúltera, a rainha D. Leonor Teles, emerge 

assim como um poderoso ícone de materialização do sentimento subjectivo de pertença 

em torno da ideia da comunidade nacional portuguesa. Por outro lado, neste breve 

trecho do conto de Herculano surge outra característica fundamental para a construção 

da comunidade nacional que é a ideia de cidadania, tão presente no discurso dos 

românticos. O romance histórico transforma o monumento num testemunho dos grandes 

feitos da gente portuguesa e não do rei. À sua sombra, todos os portugueses são iguais 

(Smith, 1997). 
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As lutas contra Castela na Idade Média constituem referenciais no denominado 

processo de categorização da identidade nacional, referido por José Mattoso (1998). Na 

sua perspectiva, já denotada por Alexandre Herculano, as guerras contra Castela no 

século XIV ou em 1640 envolveram toda a população e não apenas uma elite 

minoritária, naquilo que pretende ver o já forjar do cidadão nacional e da categorização 

de cidadania nascida da Revolução Francesa. O multissecular anticastelhanismo 

contribuiu, na visão de vários autores portugueses como Fernão Lopes que se refere aos 

castelhanos, no século XVI, como uma nação contrária, ou António José Saraiva, para 

o desenvolvimento e a afirmação de sentimentos de pertença comum, no que designa de 

portugueses, em torno de um território comum - Portugal.  

Herculano, ao dedicar grande parte da sua obra ao papel heróico de D. João I na 

restauração da independência do reino, bem como o apoio (que Herculano defende 

como discutível) que o abade de Alcobaça lhe proporcionará nas batalhas contra 

Castela, é a projecção da região e a construção de uma história onde nação e região se 

confundem na fundação da comunidade imaginada nacional. 

A memória do passado inscrita nas pedras dos monumentos serve para legitimar o 

presente da comunidade concedendo-lhe um futuro promissor. Os discursos em torno da 

nação passam pela apropriação dos objectos e pela sua metamorfose em herança 

colectiva nacional e regional, legada dos ancestrais, que as diversas mitologias tratam de 

transformar em heróis fundadores. O herói fundador da nação portuguesa foi D. João I, 

e o mosteiro da Batalha está aí para o testemunhar. 
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Oliveira Martins, historiador da época romântica contribuiu para a constituição do 

imaginário nacional moderno bem como da região nacional, numa relação intrínseca 

entre diferentes regiões e um mesmo Estado-Nação. Este facto é visível na sua História 

de Portugal, onde o autor naturaliza, de forma anacrónica (Medeiros 2006), a divisão da 

nação em províncias. Fundamenta a defesa dessa divisão em razões históricas e naturais.  

As nossas raízes históricas enquanto nação estão, segundo Oliveira Martins, na 

Estremadura, que juntamente com Coimbra, constituiu a sede da restauração da 

independência de Portugal. Enquanto as guerras entre portugueses e castelhanos se 

prolongaram pelas províncias afastadas; (…) Lisboa, Coimbra e todo o centro do país 

eram, já em 1385, pelo Mestre. Os últimos actos da revolução iam consumar-se: as 

cortes de Coimbra e a batalha de Aljubarrota (Martins, 1882: 154).  

A Batalha de Aljubarrota está na génese da construção de um elemento 

comemorativo: o Mosteiro da Batalha. Adquirindo o estatuto de durável (Pearce, 1992) 

este monumentos tornou-se recorrente nos discursos da independência nacional e da 

constituição da nação portuguesa em finais do século XIX. Oliveira Martins contribuiu 

da mesma forma para criar o mito do nascimento da nação moderna portuguesa, não no 

século XII e na província minhota, como o tinham feito outros discursos (Medeiros, 

2005), mas na Estremadura e na ascensão de D. João I ao poder, em consequência da 

sua vitória na Batalha de Aljubarrota.  
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Conclusões 

Termino o meu artigo tal como comecei: Portugal é um dos maiores sucessos da 

realização do conceito de Estado-nação moderno. Há várias razões que explicam este 

êxito. Antropologia, geografia e história muito específicas, parecem ter propiciado as 

condições para a realização deste projecto comunitário. 

Ao contrário de muitas outras nações modernas, as condições que, de acordo com 

grandes investigadores na área como Anthony Smith, Benedict Anderson, Ernest 

Gellner ou José Manuel Sobral, propiciaram o aparecimento das nações e dos 

nacionalismos modernos verificaram-se desde muito cedo no território português. 

Historiadores, antropólogos e investigadores de outras áreas do saber nacionais 

convergem para os séculos XVIII e XIV, como períodos em que se começaram a 

delinear essas condições. A sua posição geográfica na Europa, um território com 

fronteiras mais ou menos definidas em trezentos, uma população que precocemente 

cultivou uma língua e costumes próprios e a identificação do povo com o seu rei, 

explicam o sucesso do caso português. 

Por outro lado, o desenvolvimento de um etnocentrismo associado ao sentimento 

anti-castelhano, como sublinha o antropólogo José Manuel Sobral, permitindo 

diferenciar simbolicamente o nós dos outros, reuniu condições para o aparecimento de 

uma nação e de um nacionalismo em Portugal anteriores aos movimentos modernos. 

 Contudo, outros casos existiram que reunindo condições semelhantes, nunca 

chegaram a efectivar-se como Estados-Nações modernos. Salvaguardando as devidas 

diferenças, a Galiza foi um deles. Neste sentido, a existência de um Estado forte e 
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centralizado em Portugal, conjugado com a emergência de uma elite romântica 

esclarecida, dos quais destacámos Alexandre Herculano ou Almeida Garret, 

propiciaram a efectivação do Estado-Nação português moderno. A escrita da primeira 

história de Portugal “científica”, a introdução e adaptação ao contexto português do 

romance histórico, permitindo a divulgação da língua vernácula, ou a transformação e 

nacionalização de certos objectos em património, permitiram democratizar o sentimento 

de pertença nacional.  

Restrita às elites associadas aos reis medievais, a consciência nacional foi-se 

ampliando à população em geral. Foi um processo lento, em que ao longo de séculos a 

população se foi identificando com o rei e com as suas causas. As revoluções que 

desembocaram na modernidade mais não fizeram do que acelerar o processo de 

nacionalização do povo português. Essas revoluções, social (francesa), económica 

(agrária, industrial…), política (liberalismo) e outras, que se fizeram sentir desde o final 

do século XVIII, foram determinantes para a consolidação do conceito de Estado-Nação 

moderno. O romance histórico surge dessa influência mas é também um instrumento 

objectivo que acaba por ser de grande importância na génese das nações modernas. 
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