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O bárbaro não está no exterior, mas é interno ao
movimento de criação e transmissão da cultura, é o que
causa horror àquele que contempla o cortejo triunfal dos
vencedores pisoteando os corpos dos vencidos e conhece o
preço da infâmia de cada monumento da civilização.
(Marilena Chaui)
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Resumo

Percebendo a grande importância do elemento mouro na cultura portuguesa e
destacando, ainda, a significância de se introduzir essa alteridade cultural e religiosa
para se refletir sobre a imanência cultural, buscamos, nessa tese, analisar as diversas
figurações dos mouros em obras literárias canônicas. Abarcamos, para isso, textos
ficcionais de cunho histórico, centrando a atenção na obra literária de Alexandre
Herculano, mas considerando, também, a origem lendária de tal tema e algumas de suas
incidências mais significativas na contemporaneidade.
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Abstract

Perceiving the great importance of the moor element in Portuguese culture and
emphasizing the significance of introducing this cultural and religious alterity in order
to reflect about the cultural immanence, we search, in this thesis, to analyze the diverse
figurations of the moors in canonical literary works. We used, for that, fictional texts of
historical type, focusing the attention in the literary work of Alexandre Herculano, but
also considering the legendary origin of this theme and some of its major significant
coincidences in the contemporaneity.
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