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Resumo  

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica de mesmo título 

cujo objetivo consistiu em estabelecer as bases necessárias para se pensar 

conceitualmente o mito da Inglaterra nos países lusófonos, através do estabelecimento 

de coordenadas históricas e teórico-metodológicas, com o fito de identificar e analisar 

as origens da anglofilia em Portugal, no período de 1386 a 1640. Para tanto, foi 

realizado um levantamento e seleção de uma amostra documental sobre o tema na 

Biblioteca Nacional de Portugal (doravante denominada BNP), onde foram incluídos 

vários tipos de fontes, tais como livros, dissertações, teses, artigos, mapas, revistas, 

entre outros. Concluída esta etapa, partiu-se para identificação e análise das origens da 

anglofilia em Portugal no período recortado, o que se constituiu como uns dos principais 

resultados da presente investigação e cuja divulgação é o objetivo primeiro deste artigo.  
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Introdução 

Este artigo é referente ao plano de trabalho 1 do projeto de pesquisa intitulado 

“O Mito da Inglaterra”, cujo objetivo geral é identificar e investigar os momentos de 

tensão, ambiguidade e oscilação das representações da Inglaterra e do povo inglês nos 

países de língua portuguesa, no intuito de descrever e analisar o modo como os 

contatos, confrontos e diálogos entre culturas de línguas diferentes, bem como as 

representações da Inglaterra, se configuram nos discursos dos escritores, estudiosos, 

jornalistas, artistas e intelectuais selecionados. O projeto foi divido em dois planos, a 

saber, Plano 1: As Origens da Anglofilia, o qual será tratado neste escrito, e Plano 2: A 

Emergência do Antibritanismo. O primeiro busca assentar as bases necessárias para se 

pensar conceitualmente o mito da Inglaterra nos países de língua portuguesa, por meio 

do estabelecimento de coordenadas históricas e teórico-metodológicas, tendo como 

objetivo identificar e analisar as origens da anglofilia em Portugal entre 1386 e 1640.  O 

segundo, por sua vez, investiga sistematicamente todas as correntes e discursos 

centrados numa percepção negativa da Inglaterra e do povo inglês, de 1640 a 1890.  

O aporte teórico da pesquisa incluiu obras como O Mito do Eterno Retorno: 

arquétipos e repetições (1992), de Mircea Eliade, na qual o autor estuda alguns 

aspectos da ontologia arcaica e aborda a funcionalidade do mito nas sociedades pré-

modernas. Trata-se de um texto de significativa importância para se entender como o 

mito era concebido pelo homem pré-moderno; Mitologias (2009), de Roland Barthes, 

em que ele define o mito como linguagem nas sociedades modernas; O Processo 

Civilizador (1990), de Norbert Elias, no qual ele estuda as influências do Estado 

Moderno sobre a civilização; e A Crise da Consciência Europeia (1971), de Paul 

Hazard, onde se trata das transformações sofridas pela mentalidade europeia nos finais 

do século XVII e início do século XVIII. Iniciaram-se também leituras de cunho 

historiográfico, como é o caso de A História de Portugal, de Rui Ramos, Nuno Gonçalo 

Monteiro e Bernardo Vasconcelos e Sousa, em que os autores narram de modo claro e 

objetivo a história “geral” do país num período que se estende da Idade Média até o 

século XXI.  
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Revisão da Literatura 
 

Considerando que a pesquisa teve como objetivo primeiro estudar o mito da 

Inglaterra em Portugal, parece-nos necessário falar, mesmo que em termos gerais, das 

mudanças no modo como a palavra mito tem sido concebida ao longo de alguns 

períodos históricos. É possível afirmar que a concepção de mito sofreu significativas 

transformações ao longo da história, chegando a ser elevada ao status de objeto de 

investigação científica nos finais do século XVIII, pois se passou a considerá-lo 

importante, uma vez que ele se constitui como um repositório de tradições culturais. Em 

diversos momentos históricos, é possível delinear diferentes compreensões do mesmo 

termo. Nas sociedades arcaicas, por exemplo, o mito era concebido como uma “história 

verdadeira”, “modelo exemplar”, “revelação primordial” e “tradição sagrada”, 

diferentemente das lendas, fábulas e contos, que eram tidos como histórias falsas. O 

mito era o meio pelo qual se preservavam e se transmitiam modelos e paradigmas para 

as atividades nas quais o homem se dedicava (Eliade, 1992). Com os gregos, o termo 

ganha um novo sentido. Contrariamente à concepção arcaica, os gregos conceberam o 

mito como uma história não verídica. Xenófanes (c. 565-470) está entre os primeiros a 

rejeitar as divindades mitológicas de Homero e Hesíodo. Para ele, o modo como esses 

dois poetas representavam os deuses da mitologia, isto é, como sendo semelhantes 

aos homens, não passava de uma criação humana. Homero e Hesíodo atribuíram aos 

deuses tudo aquilo que era reprovável entre os homens, dizia Xenófanes. O próprio 

Aristóteles (384-322) parecia inclinado a concordar com ele quando escreveu:  

Os poetas representam a opinião dos homens, como as histórias que se 
contam dos deuses. Essas narrativas talvez não sejam verdadeiras, nem 
melhores; talvez as coisas sejam como pareciam a Xenófanes; no 
entretanto, assim as dizem os homens" (Poética, 25 p.1460 b 35).  

 

Essa visão do mito como “mentira” contribuiu para o surgimento do que pode ser 

chamado de crise do mito na Grécia antiga, onde os poetas passaram a ser 

considerados grandes mentirosos.  
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O Iluminismo, por sua vez, reconheceu a importância do mito como uma 

manifestação cultural de grande relevância para a construção das mitologias nacionais, 

mas continuou a considerá-lo como uma história não verdadeira. O termo só readquire 

o sentido que tinha nas sociedades arcaicas, deixando assim de ser entendido como 

fábula ou ficção, no século XX, através do trabalho de estudiosos de diversas áreas. 

Desse modo, a concepção do mito como algo vivo, bem como a apreensão de sua 

dimensão interpelativa e performativa, que lhe permite assumir variadas funções e estar 

sujeito a transformações, seja no imaginário popular, seja em suas representações 

poéticas e narrativas, é relativamente recente.  

É possível citar ainda estudiosos modernos importantes que teorizaram sobre o 

conceito de mito. Roland Barthes (1915-1980) é um deles. Para ele, o mito é uma fala, 

uma mensagem, um sistema de comunicação, e por isso não pode ser entendido como 

um objeto, conceito ou ideia. Por se tratar de uma fala, tudo pode ser transformado em 

mito, contanto que seja passível de discurso. Ele se define não pelo objeto de sua 

mensagem, mas no modo como profere esse objeto. Outro aspecto importante do mito 

para Barthes é que, por se tratar de uma mensagem, ele pode ser representado de 

outras formas, além da verbal, isto é, por imagens, objetos, tudo que possa ser passível 

de um discurso.  

Na compreensão de Burkert (1991), o mito é uma síntese, uma vez que este 

existe apenas na forma estandardizada. Desse modo, não se pode conceber um “texto 

fixo” para ele. O que é fixo é a sua forma, composta por temas ou motivos que formam 

o seu enredo à semelhança de outras narrativas orais. Isso faz com que ele possa ser 

contado e recontado sem que se altere sua estrutura.   

Cabe notar ainda o modo como o mito é concebido por Eliade, ao qual já nos 

referimos ao longo deste escrito. Em seu livro Aspectos do Mito (1986), ele afirma que o 

mito narra uma história sagrada, com seres sobrenaturais e onde os acontecimentos 

ocorreram num tempo primordial. A partir do seu relato, os mitos estão sempre 

relacionados a origens, sejam elas do universo, de alguma instituição, como o mito 

fundacional de uma nação, ou de algum comportamento humano.  
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É desnecessário dizer que este apanhado é bastante simplificado, pois tenta 

reduzir a poucas palavras definições de difícil apreensão sobre um objeto de estudo 

não menos elusivo. No entanto, ele é de fundamental importância para se pensar 

conceitualmente a Inglaterra como um mito português.  

Metodologia 
 

A pesquisa foi dividida em quatro etapas com a duração de três meses cada. Na 

primeira etapa, foi feito o levantamento e a seleção bibliográfica sobre o tema, no qual 

foram incluídos livros, dissertações, teses, artigos, mapas, revistas, entre outros tipos 

de material. Na segunda, iniciou-se o trabalho de análise, com base nos estudos 

teóricos iniciais, do modo como os contatos, confrontos e diálogos entre culturas 

diferentes, bem como as representações da Inglaterra, se configuram nos discursos 

políticos, religiosos, historiográficos e literários do período recortado, buscando 

descrever e avaliar as implicações políticas, formativas e culturais da circulação, 

recepção e apropriação da literatura e da cultura inglesa em Portugal. Na terceira, 

foram identificados e analisados os aspectos políticos-ideológicos de tais 

representações, bem como as origens da anglofilia em Portugal. E finalmente na quarta 

e última etapa foram reunidos os dados obtidos nas etapas precedentes e redigido o 

relatório final.  

Resultados 

Os resultados finais referentes ao período de realização da pesquisa consistiram 

(i) no levantamento e seleção da amostra documental sobre o tema; (ii) nas leituras de 

cunho teórico, bem como as de caráter complementar, com base nas quais foi feito o 

trabalho de análise dos dados coletados; e (iii) na identificação e análise das origens da 

anglofilia em Portugal. Entretanto, em virtude da exiguidade de espaço de que 

dispomos aqui, pretendemos focar neste último item, o qual se constituiu como um dos 

principais resultados desta pesquisa.   
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As Origens da Anglofilia em Portugal 

Após estabelecer as coordenadas históricas e teórico-metodológicas para se 

pensar conceitualmente o mito da Inglaterra nos países lusófonos, especialmente 

através das leituras de cunho teórico e historiográfico, partimos para identificação e 

análise das origens da anglofilia em Portugal no período que se estende do ano de 

1386 a 1640. Aqui será apresentado, grosso modo, em que conjuntura tanto política 

quanto histórica esse sentimento é gestado e quais foram os acontecimentos que 

contribuíram significativamente para o seu surgimento.  

A Inglaterra esteve presente em momentos decisivos na história de Portugal, 

participando, inclusive, no próprio processo de fundação e consolidação do reino 

português, sobretudo com o seu auxílio militar. A participação inglesa nesses episódios 

deu ensejo a um processo de mitificação positiva da Inglaterra, caracterizado por um 

movimento de anglofilia, e que pode ser identificado nas narrativas e representações 

que a levam em conta. Para se compreender em que circunstâncias nasce essa 

simpatia pelo povo inglês e a tudo que lhe diz respeito, faz-se necessário relembrar 

alguns desses momentos nos quais a presença inglesa foi de grande relevância para a 

realização dos projetos portugueses.  

Após A Batalha de Ourique, em 1139, o condado portucalense passa à categoria 

de reino, embora este ainda não estivesse perfeitamente delimitado e estabilizado, 

tendo como seu primeiro rei D. Afonso Henriques (1112–1185), filho de Henrique de 

Borgonha e D. Teresa (Sousa, 2009). No entanto, o reconhecimento desse novo status 

por parte do Rei de Leão, bem como da Santa Sé, só acontece em 1143 e 1179, 

respectivamente. Depois da vitória contra os mouros em Ourique, Afonso Henriques 

procurou consolidar e expandir o reino recém-fundado, fazendo doações à Igreja e 

conquistando mais territórios ao sul.  É nesse contexto que se insere o primeiro 

episódio, conhecido como o Cerco de Lisboa (1147), onde se pode perceber a 

presença de cruzados ingleses, auxiliando rei português com a retomada da cidade, a 

qual é coroada com a nomeação de um inglês, Gilbert of Hastings, como o seu primeiro 

bispo. A conquista de Lisboa, que mais tarde se tornaria a base geográfico-política do 

reino, foi um marco importante na história de Portugal e é descrita por Oliveira Martins 
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(1908, p. 84) como o acontecimento que “lavra a acta do nascimento da nação 

portuguesa, até ahi envolvida nos limbos da geração”. A ajuda inglesa, ao que parece, 

foi de grande valia para realização dessa empresa, a qual havia sido malograda em 

1140. Esse momento também marca o início das relações político-diplomáticas entre os 

reinos de Portugal e Inglaterra, preparando o caminho para os tratados que seriam 

firmados no século XIV, com intuito de proteger seus interesses comerciais e assegurar 

o auxílio mútuo em tempos de guerra.  

O primeiro tratado mercantil entre os dois reinos é lavrado por D. Dinis, em 1308. 

Pouco mais de meio século depois, em 1372, à procura de aliados na península ibérica 

por causa da Guerra dos Cem Anos (1339-1453) contra a França, a Inglaterra celebra 

um tratado com Portugal que ficou conhecido como Tratado de Tagilde, assinado em 10 

de julho.  Nele, o rei D. Fernando e o duque de Lencastre juram amizade eterna e ajuda 

mútua, fosse por mar ou terra, contra os reis de Castela e Aragão. Assim escreve 

Fernão Lopes em sua Chronica de El-Rei D. Fernando (1895, p. 24). Esse tratado será 

renovado mais tarde com o Tratado de Windsor de 1386, o qual será sacramentado 

com o casamento entre Filipa de Lencastre, filha de João de Gante, o duque de 

Lencastre, e D. João I de Portugal.   

Um ano antes da assinatura desse tratado, no entanto, houve um episódio de 

grande relevância para consolidação da independência do reino de Portugal, no qual a 

ajuda da Inglaterra teve um papel decisivo na vitória portuguesa contra o exército 

inimigo. Tal episódio ficou conhecido como a Batalha de Aljubarrota, travada em 14 de 

agosto de 1385, no campo de São Jorge, contra os castelhanos (Sousa, 2009). O 

conflito originou-se de uma disputa pela coroa portuguesa, que ameaçava a 

independência do reino. No ano de 1383, o rei D. Fernando morre sem deixar filho 

varão. Seu único herdeiro era sua filha, a infanta D. Beatriz, casada com o rei D. João I 

de Castela. Este resolve reclamar o trono português sob a alegação de que tinha direito 

por causa do seu casamento com a filha do falecido rei. Isso dá origem a uma crise de 

sucessão, também conhecida como Interregno (1383-1385). Com receio da possível 

anexação ao reino a Castela, as Cortes de Coimbra aclamam D. João I, o mestre de 

Avis e filho bastardo de D. Pedro I, rei de Portugal, com intuito de pôr fim à crise. 
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Entretanto, o rei de Castela não abriu mão do seu direito, o que fez com que os dois 

reinos fossem à guerra.  

A vitória portuguesa, que foi lograda com o auxílio militar dos ingleses, significou 

muito. Além de eliminar a ameaça de anexação que punha em risco a independência 

do reino, também ajudou a afirmar a Casa de Avis como sua segunda dinastia, a qual 

seria legitimada mais tarde. Logo após o conflito, no ano de 1386, é assinado o Tratado 

de Windsor, e é a partir desse momento que o processo de mitificação da Inglaterra 

passa a se configurar literariamente em Portugal (Oliveira, no prelo). No ano seguinte, a 

aliança luso-britânica é consolidada através do casamento de D. Felipa de Lencastre 

(1359 – 1415), filha de João de Gante, e o Mestre de Avis, D. João I (1357-1433). A 

união das duas casas dinásticas suscita uma série de representações da rainha e de 

sua origem inglesa, bem como de um momento de influência da Inglaterra em Portugal 

na arte da guerra, na organização militar, nas letras e nos costumes, para não 

mencionar o fato de que o casal de monarcas dá origem à chamada “ínclita geração”, 

responsável pelo início à expansão colonial portuguesa.  

Desse modo, em textos quatrocentistas, como a Crónica de Rei dom Joan I da 

boa memória, de Fernão Lopes (c. 1380-c. 1459), a Crónica da Tomada de Ceuta por 

el-rei D. João I, de Gomes Eanes Zurara (1410-1474), e o Leal Conselheiro, de D. 

Duarte (1433-1438), pode-se notar não apenas a mitificação da tomada de Ceuta e do 

destino do reino de Portugal na conquista de domínios ultramarinos, mas também um 

processo de divinização dos soberanos, o que é reforçado pelos adjetivos que 

acompanham a caracterização da rainha, em cuja imagem destaca-se o condimento, a 

simplicidade, a castidade, a abstinência e sobretudo o rigor de suas práticas religiosas, 

que lastreia a santidade de sua morte. Assim, a par de sua imagem de esposa e mãe 

exemplar, emerge o modelo de uma “rainha santa” que influi de forma decisiva nos 

destinos políticos de Portugal, pois, além de legitimar a dinastia de Avis, sacralizando-a, 

consolida a aliança luso-britânica, que sobreviveu até o século XX (Oliveira, no prelo.).  

Como se pode perceber, o Tratado de Windsor, bem como a união das duas 

casas dinásticas, ao que parece, contribuíram para a intensificação do sentimento de 

anglofilia em Portugal, uma vez que após a sua assinatura, seguida da união 
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matrimonial entre D. João I e Filipa de Lencastre, várias obras são produzidas 

enaltecendo não apenas a rainha inglesa, que se tornou um modelo a ser seguido pelos 

portugueses, mas também os valores cultivados por ela, o que, de certo modo, 

contribuiu para que se tivesse uma imagem positiva da Inglaterra. A admiração que se 

tinha pela rainha inglesa e a tudo que lhe dizia respeito, tais como seus atributos e 

qualidades, vai projetar-se, de certa maneira, sobre a Inglaterra.  Afinal de contas, é 

essa rainha inglesa que legitima a dinastia da Casa de Avis e dá origem à geração que 

empreenderá a expansão do reino português, que fará parte do período de maior glória 

na história de Portugal. Pode-se dizer também que a aliança matrimonial com a filha de 

João de Gante marca a presença da Casa real inglesa na vida e no imaginário 

português.  

Cabe dizer aqui também que a aliança luso-britânica se relaciona com o episódio 

dos Doze de Inglaterra que, apesar de haver outros textos de origem provavelmente 

oral que fazem referência a ele, está sacramentado literariamente em Os Lusíadas 

(1572). O relato conta a história de doze damas da Casa de Lencastre que foram 

insultadas por doze cavaleiros ingleses e pediram a ajuda do duque de Lencastre para 

defenderem sua honra. D. João I, então, a pedido do duque de Lencastre, envia doze 

dos seus melhores homens para Londres, os quais regressam com a vitória. A 

importância desse episódio na história do reino está no fato de ele possuir uma 

funcionalidade política de significativa relevância para o reino português, uma vez que 

ele contribui para o reconhecimento internacional da Casa de Avis.  

Conclusão 

Como se nota a partir dos acontecimentos mencionados acima, a relação entre 

os reinos de Portugal e Inglaterra foi se estreitando e se fortalecendo desde que se 

tornaram aliados, o que fez com que as representações deste último fossem marcadas 

por um sentimento de anglofilia, identificável nas narrativas portuguesas em que ele 

aparece e cujas origens aqui buscamos apontar. Entretanto, essa imagem positiva da 

Inglaterra não durará por muito tempo. Ainda no reinado de D. João I, a aliança sofrerá 

suas primeiras conturbações advindas de queixas enviadas ao rei de Portugal pelo 

confisco de mercadorias de mercadores portugueses pelos ingleses, como forma de 
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pagamento das dívidas da coroa portuguesa. Esse e vários outros acontecimentos 

protagonizados pelos ingleses causará a emergência de um sentimento de anglofobia, 

do qual se tratou no plano de trabalho 2, intitulado A Emergência do Antibritanismo, 

também vinculado à atual pesquisa. É importante notar ainda que em 1580, com a 

União Ibérica, a aliança luso-britânica é interrompida, sendo renovada em 1640, com a 

restauração da autonomia do reino português.   
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