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Roteiro Programático e Bibliográfico 

do Tema 2 

“A Geração de 70 e o novo papel do intelectual” 

 

 
2.1. Antero de Quental: as causas da decadência e o “idealismo ético” da 
sua intervenção social; 2.2. Eça de Queirós e a dialéctica 
Decadência/Regeneração. 
 
 
 
1. Apresentação do Tema 2 

 

No Tema 2. procura mostrar-se como a dimensão humanitária do 

Romantismo foi valorizada e consagrada com entusiasmo e ambição pelos 

intelectuais da Geração de 70, nomeadamente através do exigente 

“criticismo patriótico” e do empenhado ideal reformador, a nível social, 

ético, literário e cultural, em torno dos quais designadamente Antero de 

Quental e Eça de Queirós se congregaram. 

 

Uma vez consolidado o conhecimento dos principais intervenientes, 

intencionalidades, motivos e respectivas intervenções escritas1, que deram 

corpo à polémica entre os grupos de Lisboa e de Coimbra, será produtivo 

procurar interpretar o alcance que o debate suscitado pela acesa troca de 

textos polémicos em que se resumiu toda a famosa "Questão" veio a 

significar, no que diz respeito ao vincado desejo de inovação e de subversão 

de princípios estabelecidos considerados obsoletos e arcaicos, numa 

palavra, ao propósito de construção e de estabelecimento de uma 

modernidade que a pretexto da referida querela se reivindicava.  

Com base no que foi referido antes e em termos muito sintéticos, 

interessa acentuar que o significado da querela de 1865-1866, que ficou 

conhecida historicamente como Questão Coimbrã, se pode enunciar através 

da divergência entre os que apoiavam os valores literários dominantes cujo 

expoente paradigmático era António Feliciano de Castilho, e aqueles que, 

                                                 
1 Estes textos podem ser consultados/lidos na obra de Alberto Ferreira e Maria José Marinho, 
Antologia de Textos da Questão Coimbrã, adiante referenciada nas indicações bibliográficas 
deste Tema 2. 
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sob a mítica égide de Antero de Quental, ousavam contestá-lo/s, exigindo a 

busca de "um ideal de implicações ético-sociais" estruturando toda a 

produção literária e cultural.  

Assim, embora o referido confronto tenha tido, de um ponto de vista 

mais imediato, motivações prioritariamente estéticas e literárias, teve 

também, enquanto início de um processo de contestação que desejará 

reformar em profundidade a sociedade portuguesa, outras implicações de 

efeito mais mediato no tempo.  

Em causa estava, desde logo, alterar a situação da literatura nacional 

(fosse romance fosse poesia) o qual se apresentava, segundo o lúcido 

diagnóstico de Eça de Queirós, "sem ideia, sem originalidade, convencional, 

hipócrita, falsíssima, [sem] exprimir nada: nem a tendência colectiva da 

sociedade, nem o temperamento individual do escritor”. A poesia 

contemporânea, de acordo com outra certeira ‘farpa’ do mesmo autor, 

compunha-se apenas “de pequeninas sensibilidades, pequeninamente  

contadas por pequeninas vozes"2.  

Por outras palavras, para esta "Geração Nova", a literatura deveria 

obrigatoriamente "viver com ideias e a arte teria necessariamente de ser a 

voz dos imperativos da história o que, no contexto da [sua] formação e 

expectativas […] só podia significar que devia estar ao serviço da 

revolução"3.  

Para além disto, deve sublinhar-se que, com a dita "Dissidência de 

Coimbra", "se inicia o espírito contemporâneo nas letras portuguesas"4 na 

medida em que, através dela, se exprime um "conflito aberto" que opõe, 

por um lado, o novo espírito científico europeu, acompanhado por um 

lirismo também ele novo, que poetiza o real e se assume numa tripla 

vertente social, humanitária e crítica e, por outro lado, o insincero e piegas 

sentimentalismo do "Ultra-Romantismo vernáculo", exclusivamente 

retoricizado em função do "rumor das saias de Elvira" e de outras 

futilidades afins e, por isto mesmo, redutoramente alheado da 'realidade 

realmente real'.  

                                                 
2  Uma Campanha Alegre, Lisboa, Edição Livros do Brasil, s/d, pp. 9-10 e 19-21. 
3 Sociedade e Cultura Portuguesas II, p. 155. 
4 E. Guerra da Cal, p. 895. 
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Ao fervoroso cosmopolitismo cultural que a imensa admiração pelas 

obras de autores como  Balzac, Michelet, Heine, Proudhon, Hegel, Comte, 

Renan, Taine (entre outros) fazia exacerbar no espírito curioso e aberto dos 

homens de 70 - essa “geração nervosa, sensível e pálida como a de Musset 

[sobre a qual] todas estas maravilhas caíam à maneira de achas numa 

fogueira, fazendo uma vasta crepitação e uma vasta fumarada!"5 - 

acrescentava-se a defesa de uma forma de ser-escritor que era também 

uma forma de estar-no-mundo, ou seja, uma atitude forçosamente atenta 

aos problemas sociais suscitados pelo contexto histórico-político em que se 

integravam e empenhada em contribuir para a sua resolução.  

 

"Era […] Hugo tornado profeta e justiceiro dos Reis; e Balzac com o 
seu mundo perverso e lânguido; e Goethe, vasto como um universo; e Pöe, 
e Heine, e creio que já Darwin, e quantos outros! […] Por cima dos Pirinéus 
moralmente arrasados - narra Eça - chegavam-nos largos entusiasmos 
europeus que logo adoptávamos como nossos e próprios, o culto de garibaldi 
e da Itália redimida, a violenta compaixão da Polónia retalhada, o amor à 
Irlanda, a verde Erin, a esmeralda céltica, mão dos santos e dos bardos, 
pisada pelo saxónio!…"6.  
 

Toda esta assimilação prodigiosa e multímoda reforçava a adesão do 

grupo de 70 a uma literatura interventora e comprometida – prenunciando 

já a futura literatura engagée da primeira metade do século XX - cuja 

principal razão de existir se afirmava de modo coerente, quer dizer, em 

função de propósitos acentuadamente críticos e reformistas que, por sua 

vez, visavam uma subversão dos moldes tradicionais, quer do ponto de 

vista estético e cultural, quer do ponto de vista social e de reforma das 

mentalidades.  

Seja pelo seu "carácter regenerador e de revisão de valores", ou pelo 

"afã de reforma do estilo da vida e da literatura do país", ou ainda, devido 

ao fundamental "europeísmo cultural e à preocupação com as raízes 

históricas da decadência", a geração de 70, como notou Guerra da Cal, 

"avulta como uma das mais brilhantes constelações que a cultura 

portuguesa produziu em qualquer época"7. 

Em síntese, a Questão Coimbrã não se reduziu pois, unicamente, "ao 

despertar de um novo movimento literário", mas foi pretexto para 
                                                 
5 "Um génio que era um Santo", op. cit., p. 254. 
6  Idem, pp. 254-255. 
7 Dicionário de Literatura, p. 897. 
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denunciar incompatibilidades e carências mais profundas. Por isso, ao 

realizar uma perspectivação global de Portugal e do ser-português e, 

simultaneamente, ao implicar uma tentativa consciente de conjugação - e 

de concretização - de objectivos de ordem filosófica e literária mas, 

também, de ordem social e política, pode dizer-se que representou uma 

verdadeira revolução na ordem cultural.  

 

A publicação de Odes Modernas da autoria de Antero de Quental, em 

Agosto de 1865, costuma ser entendida como símbolo da introdução entre 

nós de uma "poesia social revolucionária" e, nessa medida, esta obra situa-

se, como se notou já, nos antípodas da estética ultra-romântica.  

Em simultâneo com esta relevante faceta da produção poética 

anteriana, interessa compreender uma outra especificidade que consiste na 

indissolubilidade que se verifica entre a dimensão filosófica da sua poesia e 

o “idealismo ético”8 da sua intervenção social.  

Esta característica do pensamento e da poética de Antero e, também, 

de certo ‘utopismo’ de cariz socialista que igualmente o marcou, sublinha, 

entre outros aspectos, que as inquietações do seu espírito se orientavam 

ainda mais em função de uma ordem filosófica ou religiosa do que de 

preocupações sociais ou políticas, no sentido objectivo e estrito que 

podemos atribuir a estes termos. 

A propósito desta vincada singularidade do poeta de Odes Modernas, 

reflicta-se acerca do comentário que lhe fez Eduardo Lourenço o qual, além 

do mais, nos fará retomar o pensamento lourenciano, eixo estruturante e 

congregador do nosso programa:  

 
“Pela seriedade e gravidade com que Antero confrontou as exigências 

do seu ideal socialista sob o signo da Justiça, concebida à maneira de 
Proudhon como o farol da História, e as de um pensamento trágico, incapaz 
de acreditar num sentido positivo da Existência, o seu combate espiritual 
constitui um acontecimento sem precedentes na nossa Cultura. A bem dizer, 
marca o início da Modernidade entre nós, se admitirmos que essa 
Modernidade se acompanha de uma tomada de consciência histórica de 
carácter trágico”.9 

 

 

                                                 
8 Eduardo Lourenço, “Antero ou o socialismo como utopia”, in Poesia e Metafísica, p. 150.  
9 Idem, pp. 148-149. 
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Retoma-se a referência feita anteriormente à participação – a nível 

estético, ético e ideológico - de Antero de Quental na Questão Coimbrã, 

para introduzir o papel central que desempenhou na ideação das 

“Conferências do Casino Lisbonense,” tendo como propósito explicitar o 

sentido do conceito de “missão revolucionária da poesia” que o poeta tinha 

enunciado no posfácio a Odes Modernas (1ª edição, 1865).  

Importa dar especial ênfase à participação de Antero neste destacado 

evento. Esta opção não fica a dever-se ao facto, mais do que conhecido, do 

poeta-filósofo ter sido o mentor principal desta iniciativa, mas justifica-se 

na medida em que uma breve explicitação de aspectos da doutrinação 

anteriana permitirá compreender o(s) sentido(s) da natureza revolucionária 

que moldou a tentativa de implantação da “modernidade possível”, neste 

particular período do final dos anos sessenta do século XIX.   

Para assimilar com justeza o sentido e o valor da expressão 

‘revolução’, importará articulá-la com as diversas influências que marcaram 

o pensamento de Antero provindas da leitura de autores como Hegel, 

Proudhon, Hugo ou Michelet e, também, com o tema da Regeneração 

nacional de modo a enquadrar a importância da conferência “Causas da 

Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos Três Séculos” (1871), texto 

que se abordará sob esta óptica. 

Como se disse, Antero de Quental inaugurou as "Conferências 

Democráticas do Casino", proferindo em 22 de Maio a primeira, a que 

chamou O Espírito das Conferências, tendo precisamente como objectivo 

desenvolver e divulgar os pontos principais do programa contido no 

manifesto que motivara a organização das referidas palestras. Este texto 

não chegou a ser publicado pelo que a sua reconstituição só pode ser 

conseguida através do que publicaram os jornais da altura.  

Sabe-se, no entanto, que Antero "insistia na ignorância, indiferença e 

consequente repulsa dos portugueses pelas ideias novas, na missão que aos 

grandes espíritos incumbia de preparar as inteligências e as consciências 

para o progresso das sociedades e os resultados das ciências. Aduzia-se de 

novo o exemplo da restante Europa, e de novo se estigmatizava a 

vergonhosa excepção que Portugal constituía. O fulcro da discussão nas 
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futuras conferências, anunciava o orador, seria a Revolução no que este 

conceito continha de mais nobre e elevado"10.  

Na segunda conferência, intitulada Causas da Decadência dos Povos 

Peninsulares nos Últimos Três Séculos (27 de Maio), Antero, reflectindo 

sobre a situação de decadência ibérica a partir do século XVII, aponta três 

causas:  

 

• "o catolicismo posterior ao Concílio de Trento - que desvirtuara a 

essência do Cristianismo e atrofiara a consciência individual;  

• a monarquia absoluta - que coarctara as liberdades nacionais e 

embotara na cega submissão o carácter da raça ibérica;  

• e as conquistas ultramarinas - que tinham exaurido as energias do 

país e criado hábitos funestos de ociosidade e de grandeza"11.  

 

Vale a pena explicitar as propostas de solução concebidas pelo poeta-

filósofo para sanar as perniciosas consequências deste estado de coisas 

que, segundo ele, persistiam em fazer-se sentir, não tanto pelo valor e 

efeitos imediatos e até certo ponto escassos (se encaradas de um ponto de 

vista pragmático) das propostas anterianas, mas sobretudo, pelo seu 

alcance intemporal (e, por isso, ainda hoje actual) expresso através de uma 

grande generosidade e de um elevado ideal, que a visão utópica neles 

implícita também evidencia.  

Com efeito, Antero entendia como primordial "opor ao catolicismo a 

consciência livre, a ciência, a filosofia, a crença na renovação da 

Humanidade; à monarquia centralizada a federação republicana, com larga 

democratização da vida municipal; à inércia industrial, a iniciativa do 

trabalho livre, sem interferência do Estado (…)". Terminava por fim 

"expondo o seu conceito de Revolução - acção pacífica -" ilustrando-o, de 

modo bem 'revolucionário', com uma afirmação paradoxal: "o Cristianismo 

foi a Revolução do mundo antigo: a Revolução não é mais do que o 

Cristianismo do mundo moderno"12.  

 

                                                 
10 Ester de Lemos, "Conferências do Casino", in Dicionário de Literatura, p. 194. 
11 Idem. 
12 Dicionário de Literatura, pp. 194-195. 
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2. Bibliografia 

As obras e textos que compõem a bibliografia adoptada na unidade 

curricular de Cultura Portuguesa, estão divididos em títulos de 

leitura/consulta obrigatória e títulos de leitura/consulta complementar. 

Sistematizam-se, de seguida, o conjunto de leituras obrigatórias e de 

leituras complementares proposto para o presente Tema 2. 
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