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GLÓRIA

Mulher que mostra o peito e os braços nus, na mão direita segura uma pequena fi gura escassa-

mente vestida, a qual numa mão tem uma grinalda e na outra, uma palma. E na mão esquerda da 

Glória estará uma esfera com os signos do Zodíaco. E deste modo é vista em muitas moedas e outras 

memórias dos antigos.

Cesare Ripa, Iconologia, ed. Pádua, 1618.
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Falar de formas da História das Ideias signifi ca assumir que não nos referimos a uma 

área monolítica. É verdade que a designação foi, tendencialmente, associada a uma só 

experiência específi ca e que serviu de identifi cação a escolas e correntes, em diferentes 

contextos: na relação entre a História da Literatura e a História da Filosofi a, em França; 

na História Conceptual, na Alemanha; na História das Ideias Políticas, na Grã-Bretanha; 

na História de ideias singulares, próxima dos Estudos Filosófi cos e parente da História 

Intelectual, nos Estados Unidos da América.

E, no entanto, a refl exão que se tem produzido nos últimos 30 anos mostra, por um lado, 

que o que seja a História das Ideias hoje está já muito distante das propostas de Arthur 

Lovejoy, de há 80 anos, e, por outro lado, que é impossível reconhecer, na diversidade das 

práticas e dos problemas, uma escola, ou um exército de discípulos ordenados.

José Esteves Pereira, que sobre o assunto escreveu várias refl exões, entretanto muito 

discutidas, tinha desde o início dos anos 80 do século passado clarifi cado diversos factos, 

de que destacamos quatro pela sua relevância para a historiografi a: 1 – a porosidade das 

fronteiras disciplinares no esforço de entender o signifi cado do que se pensa, o que leva 

a que não se possa falar de História das Ideias como uma “fatia” ou uma especialidade da 

História; 2 – a necessidade, já na esteira do que o próprio Lovejoy escrevera, mas acen-

tuado pela evolução ulterior da historiografi a, de considerar o impensado, o não elabo-

rado e até o inconsciente; 3 – a relação entre o dito e o feito, de tal forma que a história 

das ideias é sempre a representação, pelo dito, da ação individual e coletiva; 4 – a preo-

cupação com a transtemporalidade, entendida como a relação entre circunstâncias, não 

como irrelevância de cada momento, tendo presente que o discurso histórico se move no 

tempo, com o inevitável risco do anacronismo.

Daqui não decorre que perderam cidadania os estudos monográfi cos ou biográfi cos, 

mas que a exigência que impende sobre qualquer possível explicação leva a que não 

se deva reduzir as relações causais a perspetivas unilaterais, debruçadas ou não sobre 
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processos de intenção, sobre opções conscientes de agentes históricos naturalizados, ou 

sobre processos alegadamente objetivos e independentes da palavra.

Do mesmo modo, Esteves Pereira evidenciou a importância de se discutir a natureza 

transdisciplinar da História das Ideias, as suas fronteiras fl exíveis, os seus conceitos, em 

particular a noção de facto como multiplicidade signifi cativa e a relação entre o presente 

e o passado. Em tal análise, dever-se-á assumir que o trabalho não é ingénuo, mas cons-

ciente e crítico, inserido no nosso tempo e nos debates que acompanhamos. Vem a pro-

pósito glosar Terêncio, porque nada do que é humano é estranho à História das Ideias 

tal como a pensa Esteves Pereira. Testemunham-no a coletânea intitulada Percursos de 

História das Ideias.

Do seu extenso e diversifi cado percurso, no qual as atividades de docência, investiga-

ção e representação se aliaram às funções de gestão académica, cujo relato se encontra 

publicado em A Última Lição, destacamos aqui apenas um dos vetores. Concluído o seu 

doutoramento em Coimbra, com uma tese sobre António Ribeiro dos Santos, entretanto 

publicada sob o título O Pensamento Político em Portugal no século XVIII – António Ribeiro 

dos Santos, chegou a Lisboa para fazer parte de uma equipa que José Sebastião da Silva 

Dias constituíra, para trabalhar a História das Ideias em Portugal no fi nal do Antigo Regime 

e inícios do Liberalismo, na Universidade Nova. Essa equipa, de que ainda estão ativos 

vários elementos, como Zília Osório de Castro, montou uma unidade de investigação, o 

Centro de História da Cultura, organizou uma biblioteca, que posteriormente assumiu o 

nome daquele que os congregara, e publicou uma revista, a Cultura – Revista de História e 

Teoria das Ideias, que José Esteves Pereira dirigiu durante mais de duas décadas. Estes três 

pilares têm sido, até aos nossos dias, apoio de muita pesquisa, sempre com a participação 

empenhada de Esteves Pereira. O projeto então lançado teve uma natureza particular, 

talvez única no nosso panorama. A sua raiz era comum ao grupo que permanecera em 

Coimbra, mas, entretanto, afi rmara-se numa relação estreita entre a História e a Filosofi a. 

Esteves Pereira, cuja formação era fi losófi ca, teve um papel destacado nessa escolha, 

contribuindo para problematizar o histórico pelo viés dos testemunhos do pensamento, 

discutindo o modo como a tensão do acontecido interfere no que se pensa e no que se 

escreve.

Nesse trabalho, ressalta o interesse pela história das ideias em Portugal, em articulação 

com espaços culturais próximos, brasileiros e hispânicos, sobretudo no que respeita às 

ideias económicas e políticas, desde o pensamento mercantilista e fi siocrata até a temas 

de pensamento político contemporâneo, que a dissertação de licenciatura, publicada com 

o intitulado Silvestre Pinheiro Ferreira – O seu pensamento político, já augurava. Sobressai, 

igualmente, o caso ímpar dos Estudos sobre Pensamento Hispânico contemporâneo 
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na NOVA FCSH, juntando estudantes de Filosofi a, de Literatura e Cultura e de História. 

Essas orientações permitiram sustentar a criação de um departamento de Estudos 

Políticos nessa mesma instituição, de que Esteves Pereira foi o primeiro coordenador. 

Acresce o facto de estas várias atividades  terem sido desenvolvidas com base em par-

cerias duradoiras com instituições dos dois lados do Atlântico, do Guadiana e do Minho.

Reafi rma-se, assim, um percurso feito numa base de relacionamento aberto com quem 

com ele trabalha, de grande confi ança e liberdade, como tantos podem testemunhar.

O conjunto de textos que este número da Cultura reúne corresponde a essa variedade, 

não a esgotando. Para além de alguns textos sobre a própria atividade e pensamento 

de Esteves Pereira, os exercícios que aqui se publicam distribuem-se entre os que abor-

dam objetos específi cos, autores ou problemas, a partir de uma perspetiva de História das 

Ideias que é a de quem assina o artigo, e aqueles que compõem um dossiê sobre o pen-

samento e a atividade de António Ribeiro dos Santos, incluindo ainda um texto original 

de José Esteves Pereira com o qual retoma a sua ligação de quatro décadas com o autor 

setecentista.

A pluralidade das formas da história das ideias é, afi nal, a sua vitalidade.

João Luís Lisboa

Luís Manuel A. V. Bernardo
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António Ribeiro dos Santos (1745-1818)
As paisagens do reino, os poderes do rei, os saberes 
dos vassalos. Mudanças e permanências

António Camões Gouveia*

Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias 36 (2017): 17-44. ISSN 0870-4546
URL: http://journals.openedition.org/cultura/3650

Resumo

Os tempos conjunturais de 1745 a 1818 são, tal como a vida e actuação de António Ribeiro dos 

Santos, diversifi cados e dissonantes. Qual o problema de fundo deste artigo? Tentar retraçar e 

compreender as linhas de um desenho, de componente biográfi co-intelectual, em que as cores 

da paleta do barroco atlântico-joanino paulatina mas persistentemente se tornam mutáveis em 

luzes enciclopédicas e europeias. O Reino estendia-se em paisagens de senhorios e concelhos, pon-

tuadas por uma rede crescente de espaços urbanos em extensões de império atlântico e olhadas 

intermitentes ou dependentes da Europa. Os poderes do rei afi rmavam-se, mas limitavam-se com o 

crescimento das estruturas da administração e das justiças. Um instituto jurídico, que se ia tornando 

distinto, ganhava e afi rmava-se sob a designação de Estado. Os privilégios e excepções sentiam o 

crescimento do Estado, que vivia das leis, perante as quais, cada vez mais, todos se queriam iguais. 

Nas paisagens, sujeitos àqueles poderes, viviam vassalos. Vassalos que eram uma das preocupações 

da época.

Abstract

The fi gure of Antonio Ribeiro dos Santos (1745-1818) may be studied not merely as a direct infl u-

ence in the reshaping of the Portuguese State and its Atlantic/imperial possessions but his work as 

an embodiment/refl ection of a wider European enlightenment critique of the existing structures 

of power. All of this may be seen in the creation of administrative and legal institutions, that while 

emerging from and dependent on the continuation of regal authority, also extend the role of the 

State as such in diminishing/removing the customary privileges and exceptions of the landowning 

classes. This has the eff ect of moving towards a greater social parity and equality before the law, and 

the eventual modifi cation of the earlier state of vassalage in a distinctive Portuguese response to 

the era of the American and French revolutions.

* CHAM e DH, FCSH, Universidade Nova de Lisboa; CEHR, Universidade Católica Portuguesa, Portugal. 
 acamoesgouveia@gmail.com
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Os tempos conjunturais de 1745 a 1818 são evidentemente diversifi cados e disso-

nantes: nas formas de poder e nas afl orações de riqueza; na organização dos corpos 

sociais e nas variações de sociabilidades; nas dimensões do Reino e dos seus espaços 

não europeus, na sua descrição e conteúdos de narrativa; no número das suas gentes 

e dos seus privilégios, obrigações, fi delidades e direitos; nos tempos de divulgação do 

que se lê ou pode ler, se ensina, se pode ensinar e se quer aprender através das notícias 

das “europas”; no que se escreve, como se escreve e sobre o que se escreve; na Corte, 

nas Academias e nos salões. 

A vida e actuação de António Ribeiro dos Santos é um resultado dessas vivências diver-

sifi cadas e dissonantes. Alguma novidade no que se escreveu? Nenhuma. Então, o que 

preocupa este curto texto? Um objectivo apenas: tentar retraçar e compreender as linhas 

de um desenho, de componente biográfi co-intelectual, em que as cores da paleta do 

barroco atlântico-joanino, paulatina mas persistentemente, se tornam mutáveis em luzes 

enciclopédicas e europeias.

Ao constituir-se este inquérito, composto por fragmentos esparsos e diferentemente 

signifi cativos, desiguais nas autorias, meios de divulgação e destinatários, tentou-se lan-

çar pontes. Pontes que deixem em aberto, como problema, afi rmações abrangentes mas 

incapazes de sustentar as formas individuais de pensar e de escrever que se vêm afi r-

mando desde a construção da autoria no Renascimento. A sua consagração aconteceu 

em suportes retóricos académicos, panfl etários, jornalísticos, mas também poéticos e 

detentores da privacidade, encerrada nas composições diarísticas, memorialísticas e epis-

tolares, que dão corpo às “escritas do eu”.

O Reino estendia-se em paisagens de senhorios e concelhos, pontuadas por uma malha 

crescente de espaços urbanos, de afi rmação litoral exponenciada numericamente e em 

actividades de poder do rei, da administração ou das gentes do meio económico, em 

extensão atlântica e de olhadas intermitentes ou dependentes da Europa. O Porto ia cres-

cendo, Braga, Coimbra, Elvas, Évora e Setúbal permaneciam, muitas pequenas vilas apa-

gavam-se, e, com tudo isto, Lisboa impunha-se como macrocéfala. 

Os senhorios e os concelhos eram estruturas de ocupação dos espaços de território do 

Reino, instrumentalizando-os institucional e politicamente. Como instituições de matriz 

consuetudinária que se ia tornando escrita, quer senhorios, quer concelhos, acarretavam 

uma persistência de memória quotidiana, o mesmo será dizer, como é evidente, de algum 

esquecimento. Mas quer uns, quer outros, mantiveram dimensões de poder que enlea-

vam e limitavam no seu viver os habitantes do Reino. Enleios que, vertical e horizontal-

mente, se apresentavam como estruturantes das confi gurações sociais. Dependentes do 

Rei, os senhorios têm uma tutela limitativa e impositiva na Lei Mental (1434) que conduzia 



António Ribeiro dos Santos (1745-1818) | 19

a formas de sucessão dos donatários consequente com os enfi teutas. Mas o poder nos 

senhorios detinha credibilidade simbólica/de memória e permitia, numa fórmula só cons-

tatável caso a caso, o desempenho de poderes de coerção e de jurisdição implicando o 

governo da terra e o arrecadamento de determinados tributos e, também, a possibilidade 

de apresentação de alguns ofi ciais. Confundindo-se com esta construção delegada pelo 

rei, coexistiam e misturavam-se os concelhos, de natureza e organicidade mais espartil-

lhada, conduzidos, se não mesmo controlados, pela Coroa por meio dos seus órgãos de 

poder centrais.

Os mecanismos de poder (mais ou menos institucionalizados) vão sendo conhecidos e 

também, concomitantemente, as confi gurações sociais que se geram numa cadeia hie-

rárquica sinalizável e evidente nos dois campos de poder territorial. Do mesmo modo 

se percepcionam nesta cadeia elos horizontais, menos constantes e menos efectivos, o 

que tem realidade nas pontes transversais de poder, signifi cado e poder simbólico-social, 

localmente e no centro.

Senhores das terras e gentes da governança dos concelhos integravam um crescente 

manobrar da coisa pública por todo o Reino, ibérico ou atlântico e em quebra asiática 

– um manobrar que resultava na validação e no reforço dos poderes dos Conselhos às 

Secretarias de Estado, reformadas em 1736 e permeáveis pelo Reino nos saberes jurídico-

-letrados da maioria dos corregedores e provedores, não esquecendo o aumento paula-

tino dos juízes de fora.

Que percepção e que leitura crítica, ou não, fez e tinha António Ribeiro Santos desta 

realidade? Podemos encontrá-la nos seus papéis e correspondência? Como foi que essa 

leitura pesou na estruturação das suas construções de jurista-reformador e agente de cul-

tura? O que se lhe mostrou como particular, permanente, coerente, ultrapassável e refor-

mável? Conseguem denotar-se respostas a estas questões na montagem teórica do seu 

modelo de análise e prospecção? 

Em 24 de Maio de 1797, escrevia a D. Frei Manuel do Cenáculo a propósito de livros e de 

moedas, de classes, de criação de listas, de uma organização racional de conteúdos: A vista 

de tantas, e tão brilhantes preciozidades os olhos não se fartão; o espírito se maravilha; a razão 

se alarga a dilatados horizontes; a imaginação se arrebata, e se eleva sobre os astros; alevan-

ta-se a alma acima da mesma; desperta o coração todos os seus sentimentos; solta o genio os 

seus voos; e os seus rasgos; e todas as potencias do espirito humano se poem em movimento 

e energia (Cenáculo 2014, 57). Meses depois, já em 12 de Janeiro de 1798, parece concluir: 

Agora, que tenho junta tanta riqueza, entro nos cuidados particulares do gabinete numismá-

tico, e terei de ver, e admirar miudamente tantas peças, e raridades para as classifi car, e collocar 

ordenadamente em seu lugar, porque o publico se goze dellas (Cenáculo 2014, 70). 
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É interessante esta mobilidade de observação, este atento posicionamento de mudança 

intelectual de ideias mas também de garantia de que reformar/mudar não era um abalo 

radical, revolucionário. Porque as mudanças iam acontecendo à sua volta. Olhe-se o Reino 

de senhorios e concelhos como paisagem (cf. Teles 2003; Carapinha 1985; Carapinha 2011). 

Coloquem-se as gentes no território; veja-se como contar, descrever e conhecer se equili-

bram no desenho de um mappa do Reino. 

O corpo, o sexo, a doença e a cura são o enquadramento das realidades de descrição da 

população dos séculos XVIII e XIX. Tendo-as como pano de fundo, pode perceber-se melhor 

quantos homens e mulheres, velhos, jovens e crianças podia haver no Reino. Tornam-se mais 

claras as relações que se estabelecem entre o número total da população, o nascimento e 

a mortalidade infantil ou por envelhecimento, a idade que predomina no acesso ao casa-

mento e consequente constituição de nicho familiar e, mesmo, a escala de determinação de 

uma situação de velhice. Em paralelo é importante determinar como se equilibram ou dese-

quilibram as relações entre os dois sexos, entre a saúde e as práticas médico-farmacopeias, 

encastradas nos saberes livrescos da Universidade e em curandices ancestrais. Variantes 

descritivas da população são as bases das paisagens rurais e urbanas, da aproximação aos 

grupos de topo social linhagístico e aos de base, nas suas relações familiares de afi rmação 

ou de subsistência. Ao tentar encontrar, mais do que contagens, as variações e discrimina-

ções populacionais do Reino para desenhar paisagens, é necessário inscrever ou sobrepor 

as gentes aos espaços, melhor, perceber as taxonomias espaciais dos designativos popula-

cionais, mais uma das retóricas do discurso estratigráfi co que é necessário desmontar.

Nas fontes demográfi cas dos séculos XVIII e XIX referem-se sucessiva, concomitante, 

complementar e antagonicamente, fogos, moradores, vizinhos e almas... Para acrescer as 

difi culdades hermenêuticas, crescem naqueles discursos de descrição demográfi ca quan-

titativa possível, mas não constituídos na sua maioria com esse fi m, as cidades, vilas e 

lugares, os arrabaldes e os termos, as quintãs, as quintas, os casais e as herdades, e tam-

bém coutos, honras e isentos, mosteiros e conventos, paróquias e freguesias, dioceses 

e províncias religiosas... numa teia de designativos de variação geográfi ca, dimensão e 

tutelas de poder institucional. 

A demografi a histórica é, por isso, inseparável das delimitações administrativas, quer de 

utilização consuetudinária, quer de ordem régia, senhorial, concelhia, diocesana ou con-

greganista; ao mesmo tempo, é refém das suas indefi nições fronteiriças e sobreposições 

constantes.

No século XVIII de Ribeiro Santos, o Reino estava dividido em seis províncias (Minho, 

Trás-os-Montes, Beira, Estremadura, Alentejo e Algarve), 43 comarcas, cerca de 841 con-

celhos e um número alargado de quase 4000 freguesias. As dioceses eram, em 1774, em 
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número de 19 e as variadas, e em constantes subdivisões, províncias de religiosos são de 

conto difícil (Fonseca 2000).

Todas estas divisões do espaço e, por aí, das gentes que o habitam, hierarquizadas 

socialmente como privilegiados, não privilegiados e “quase” privilegiados ou passíveis de 

o virem a ser, têm territorialidades com áreas muito diferentes, não só dentro de cada uma 

das possibilidades de gestão administrativa, como entre o Norte e o Sul, o litoral e o inte-

rior. Daí decorre, desde logo, que esta assimetria espacial tenha paralela correspondência 

no número de efectivos populacionais, assim como (basta pensar na tutela administrativa 

de qualquer uma delas e nas características geoeconómicas que as distinguem) nos níveis 

de rendimento e das possíveis incorporações de trabalho. 

No século XVIII o Reino aparece povoado num crescendo que vai da avaliação do clérigo 

regular teatino D. Luís Caetano de Lima na sua Geographia de todos os estados soberanos de 

europa... de 1735, onde afi rma a existência de 2 300 000 habitantes (Lima 1735), passando 

pela Contagem (1776) de Pina Manique, com 633 432 fogos (o que, multiplicado por um 

coefi ciente 4, permite a Veríssimo Serrão1 apontar para 2 533 728 habitantes), pelo Censo 

(1798), também ordenado por Pina Manique, que faz  um levantamento de 746 456 fogos 

(ou seja, 2 987 456 habitantes), e pelo levantamento da população (1801) de D. Rodrigo 

de Sousa Coutinho e de José António de Sá Pina, que atira para 758 500 fogos e para 

3 034 000 habitantes por cálculo.

Um Reino desigualmente povoado e administrativamente cartografado dava conta 

de contínuas sobreposições de poderes e, olhando analiticamente os surtos de migra-

ção para espaços urbanos do litoral, mormente Lisboa, esta é uma realidade estrutural 

e estruturante. Foi Vitorino Magalhães Godinho quem considerou e afi rmou Portugal 

como um Reino fortemente urbanizado, de acordo com os padrões do Antigo Regime. 

A população urbana pode ir até aos 18% da totalidade do Reino. Os aglomerados urbanos 

engrossam, em prejuízo dos espaços rurais ou dos pequenos centros urbanizados, vilas 

e aldeias, do interior rural e não atlântico. As províncias perderam muitas gentes para 

Lisboa e Porto, podendo constatar-se um crescimento ao longo do século XVIII de cerca 

de 56% na primeira cidade e de 148% na segunda, sem que esta alguma vez alcançasse a 

taxa populacional da primeira. Se Lisboa e o Porto ganham uma clara dianteira numérica, 

o crescimento de Braga, Coimbra, Elvas e Setúbal, logo seguido do de Tavira e de Viana do 

Castelo, permanece e assegura as suas centralidades regionais que acarretam e se susten-

tam numa multiplicação de actividades económicas que necessitam de um crescimento 

da mão-de-obra braçal muitas vezes defi citária.

1 Todos os dados numéricos foram recolhidos em Serrão 1970, XI-XXX. Cf. Ferro 1995; Serrão 1994.
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Os valores numéricos da população do “império”, com o Brasil à cabeça,  são pouco 

quantifi cáveis e determináveis, por difi culdades que vão da defi nição dos estatutos 

sociais em presença, longe da orgânica habitual do Reino, e na percepção de migrantes, 

população autóctone e ainda, fl utuante e não despicienda, a população escrava e forra 

com origem em África. Este desconhecimento é parte a reter e dá conta da desconfi ança 

do centro ibérico em relação aos outros centros de poder, administração, arrecadamento 

tributário, conquista e exploração de territórios larguíssimos, ricos e produtivos, indis-

pensáveis à economia do Reino e ao equilíbrio da sua balança de pagamentos, mas que 

sociopoliticamente são desconsiderados, ou pouco considerados, enquanto factores de 

caracterização das paisagens. Será que essa dimensão de esquecimento refl exivo, que 

algumas medidas paulatinas parecem não querer deixar de mudar, toca a prática de pen-

sar de António Ribeiro dos Santos no seu caminho para as Luzes?

Instalar estes quantitativos populacionais no território, mais ou menos urbanizado e 

maioritariamente de extensão rural, visualizar o litoral costeiro, os montes das Beiras, as 

escarpas de Trás-os-Montes, a planície do Alentejo e a orla plana ou alteada do Algarve, 

foi tarefa que sob diferentes roupagens e linguagens foi suportando, ao longo da época 

moderna, dos séculos XVI ao XIX, todo um percurso gerador de domínio político do terri-

tório e envolvendo uma disciplina cartográfi ca crescente (Silva 1998).

As bases dos roteiros e da cartografi a de litorais mareáveis serviam de suporte a este saber 

crescente. Desenhar e determinar distâncias, inscrever na sua descrição visual, reinos, povos, 

animais e árvores ou referências a promontórios permitiu criar uma escola de arranque 

mediterrânico, constituída por famílias de cartógrafos e iluminadores dos territórios des-

critos. Pelos anos 40 do século XVIII, quando nascia António Ribeiro dos Santos, e até 1750, 

construiu-se cartografi camente o território sul do Brasil numa operação de saber académico 

visualizado em mapas de afi rmação de poder do Rei D. João V, em prejuízo dos efectivos dos 

aldeamentos jesuítas e das pretendidas e mal defi nidas fronteiras do Reino da América com 

Espanha. Foi com uma argumentação cartográfi ca que, no Tratado de Madrid ou dos Limites, 

o seu diplomata negociador e cartógrafo “putativo” Alexandre de Gusmão fez a validação da 

posse e negociou em Madrid fronteiras que, depois, no terreno americano, tantas e tão pro-

longadas difi culdades tiveram para se afi rmar. Num trabalho de investigação, interpretação 

e compreensão notável por parte de Jaime Cortesão, com o título Alexandre de Gusmão e o 

Tratado de Madrid, e publicado em 1952 e 1956 no Rio de Janeiro, o autor reserva a este tema 

toda a IV Parte (“Os antecedentes próximos do Tratado de Madrid”) e a V Parte (“Trabalhos e 

negociações do Tratado”)2. Na sua magistralidade de saber, escreveu Jaime Cortesão: 

2 Na reedição, em 4 volumes, pela Livros Horizonte: Cortesão 1984, 483-788.
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O rei e as classes cultas acordam para o estudo da geografi a, da cartografi a e, por con-

sequência, também da astronomia. Que os problemas de soberania, a que aludimos, e o 

desejo de afi rmá-la sobre novos, vastos e ricos territórios estejam na base desse renas-

cimento, não há como negá-lo. (...). Em sessão da Academia, de 9 de Outubro de 1721, 

(...) Manuel de Azevedo Fortes, que vai ser a alma e a voz do renascimento cartográfi co, 

denunciava aos seus pares que Portugal era o único reino da Europa, “que se acha sem 

cartas particulares (topográfi cas), sendo o primeiro que a todos mais ensinou a geografi a e 

a navegação”. (Cortesão 1984, 336)

Recuperando estas linhas de atitudes politico-técnicas, no fi nal do século XVIII, vão 

desenhar-se espaços cada vez mais correctos e fi dedignos da leitura que permitem do 

Reino. As fronteiras serão mais precisas, dominando-se e percebendo-se melhor as impli-

cações cartográfi cas da longitude de que se faz uso. O relevo e os rios, as cidades e as vilas, 

as províncias, as comarcas e os concelhos, as separações da raia com Espanha e as forti-

fi cações que garantem a sua defesa, as estradas e mesmo os itinerários de circulação de 

pessoas e mercadorias, os portos e algumas pontes, são sugeridos ou grafados em mapas, 

ganhando alguns deles honras de impressão. De forma signifi cativa perdem-se algumas 

fronteiras, ou não chegam a fi xar-se. Assim acontece com as das províncias das ordens 

religiosas, que por vezes, muitas vezes, são esquecidas. A malha do privilégio adminis-

trativo perde uma evidência de utilidade e de razão de ser, mas vai ter de se esperar pela 

consagração espacial liberal de concelhos, comarcas e províncias para que seja anulada, 

não nos mapas, mas nas práticas diárias de poder.

Nos anos de 1745, 1746, 1747, 1748 e 1758, em Lisboa, na ofi cina de Miguel Manescal da 

Costa, saem impressas as Partes I a V do Mappa de Portugal Antigo e Moderno, uma cons-

trução literária saída da mão do padre da Patriarcal João Baptista de Castro; mais tarde, em 

1762 e 1763, voltam a ser impressas (Nesta segunda ediçaõ revisto, e augmentado pelo seu 

mesmo Author), desta vez em três tomos, e já na Ofi cina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno. 

Estes volumes são enormes complexos de páginas, divididos em capítulos entremeados 

por alguns artísticos fl orões e letras capitulares de qualidade artístico-tipográfi ca; a man-

cha é compacta mas com parágrafos muitas vezes numerados e com início numa palavra 

ressaltada em itálico e continuados em tipo redondo; proliferam mapas, esquemas de 

grandes chavetas, tábuas, quadros e muitas listagens enumerativas e quantitativas, notas 

de rodapé de erudição em que uma auctoritas valida os conteúdos. O Mappa procura 

descrever o Reino em algumas das suas faces – das províncias às comarcas, destas a vilas 

e cidades –, com cronologias e descrições sucintas. Mais uma vez, de forma expectável, o 

título de cada volume, que também é uma Parte, sistematiza-a em analítica académica. 
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Tal didascália deixa-nos traçar o perfi l geográfi co-político deste Mappa corográfi co. 

Uma vez agrupada de forma compactada e discursiva, permite uma leitura clara:

[parte I – 1745] Comprehende a situação, etymologia, e clima do reino; memoria de algumas 

povoações que se extinguiram; descripção circular; divisão antiga e moderna, montes, rios, cal-

das, fertilidade, mineraes, moedas, lingua, genio e costumes portuguezes.

[Parte II – 1746] Contém a origem e situação dos primeiros povoadores da Lusitania; entrada 

e dominio dos Fenices, Carthaginezes, Romanos, Godos, e Mouros; erecção da monarchia portu-

gueza, e as principaes acções de seus augustos monarchas, rainhas, principes, e infantes; governo 

da Casa Real; e outras noticias politicas.

[Parte III – 1747] Tracta do estabelecimento e progressos da religião em Portugal; das ordens 

militares que n’elle existem, e das que se extinguiram; de todas as ordens religiosas e mais con-

gregações; com a expressão dos conventos e mosteiros que tem cada uma, e annos de suas fun-

dações; pontifi ces e cardeaes portuguezes; varões insignes em sanctidade e vistude; reliquias 

notaveis; e imagens milagrosas.

[Parte IV – 1748] Mostra a origem das letras e universidades n’este reino; os escriptores mais 

famosos que têem havido n’elle em todo o genero de litteratura; o Militar, com os presidios e for-

ças de mar e terra; os varões mais insignes em armas; e algumas victorias assignaladas, que os 

portuguezes têem alcançado de varias nações.

[Parte V – 1758] Recopila em taboas topographicas as principaes povoações da provincia da 

Extremadura; e descreve as partes mais notaveis da cidade de Lisboa, antes e depois do grande 

terremoto.

Terão sido casuais, fortuitos ou intencionais os inícios determinativos de cada Parte? 

Ou são essas palavras integrantes de um léxico retórico académico? Ao utilizar as pala-

vras Comprehende, Contém, Tracta, Mostra e Recopila, que na segunda edição pela redução 

a três tomos mantém Trata e Recopila, não está a desenhar-se uma metodologia e uma 

perspectivação? O título da obra não a anuncia já, ao evidenciar o Antigo e o Moderno? 

Atente-se que é uma descrição com autorização de base no Antigo, lendário, cronístico, de 

narração oral de “tradição”, que se recopila e que permite percepcionar o que ali se mos-

tra... num tom pensado, que se comprehende pelos que a ela acedem, nichos de público 

circunscritos, e que contém, organizando, os assuntos que o título já revela e que Baptista 

de Castro tracta naquelas centenas de páginas. 

Se as palavras não nos enganam, caso a intencionalidade se verifi que ou o vocabulário 

académico o justifi que, a leitura dos assuntos citados na acumulação dos títulos ainda nos 

leva mais longe cruzando as duas edições.
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Em 1699, 1723-1726, 1765-1767, 1778-1779 e 1794, viajam por Lisboa e pelo Reino, res-

pectivamente, o padre franciscano capuchinho francês François de Tours (Tours 1989, 

47-53), o naturalista e botânico Charles Fréderic de Merveilleux (Merveilleux 1983, 

129-257), o militar, aventureiro e talvez espião italiano Giuseppe Gorani (Gorani 1989), 

o militar escocês Arthur William Costigan (Costigan 1989) e William Beckford (Beckford 

1997), um parlamentar inglês e rico proprietário na Jamaica. Com diferentes formações 

e com objectivos diferentes, estes são alguns dos autores que deixaram descritas as suas 

viagens, cheias de ideias preconcebidas e de mitos em voga sobre Portugal, mas também, 

em tom de diário, de informações sobre o dia-a-dia. 

Os seus olhares de observação caem, todos eles, em lugares repetidos de realidades da 

viagem e de acontecimentos que se particularizam nos seus casos pessoais. Avançando 

por itinerários, conduzidos por almocreves ou outros; percorrendo caminhos a pé, em 

montada ou de carroça, berlinda, seges ou carruagens, deixando a tracção a muares, asi-

ninos e equinos; atravessando rios e ribeiras por algumas pontes e em barcaças; todos 

eles se queixam da qualidade das “estradas” e dos meios de transporte. As paragens para 

descanso e alimentação de homens e animais fazem-se em estalagens e hospedarias de 

fraca qualidade, higiene reduzida, alimentos parcos, gordos e mal cozinhados... um Reino 

pobre, iletrado, rural e sem diferenças de qualidade é a conclusão mais ou menos acen-

tuada por todos eles.

Descrições botânicas, fortifi cações, gentes e hábitos estranhos, rurais ou de excessiva 

devoção religiosa, maus caminhos e estalagens, são muitas as curiosidades que se descre-

vem e se repetem ou se observam com cuidado. Curiosidade e, também, muita perplexi-

dade e espanto perante o real. Perdida nos seus muitos e complexos escritos e edições, 

William Beckford conta uma pequena história de viagem que data de 1794. Nesse ano o 

autor terá visitado e olhado as gravuras de James Murphy, ou, simplesmente olhado as 

gravuras da Batalha... (Neto 1997). Segundo nos conta, a viagem foi preparada e enqua-

drada por poderes eclesiásticos e senhoriais que facilitaram e deram qualidade à deslo-

cação: “avançaríamos, ou melhor, rastejaríamos por curtas e suaves etapas, com paragens 

para almoçar, jantar e repousar, tão deleitadamente como na mais cómoda das casas” 

(Beckford 1997, 18). Mas logo se revela uma outra face, 

para sossego e talvez por desinteresse, dos meus aristocratas eclesiásticos companheiros, 

os comentários topográfi cos seriam completamente banidos, e nenhuma pergunta seria 

feita sobre quem doou esta igreja ou construiu aquele palácio! (Ibidem) 
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Notas que dão que pensar... Volte-se à viagem... Idílica, os badalos das nossas mulas 

soavam alegremente e os cocheiros cantavam em coro (Ibidem), quando, inesperada e 

acidentadamente:

 
a escassas duas milhas das Caldas, o campo espraiou-se à nossa frente, sem traçado visí-

vel de estrada para as pesadas carruagens que nos atravancavam. Ao tentarmos prosseguir, 

fi cámos logo atolados (...). Os meus reverendos companheiros (...) decidiram chamar a posse 

comitatus em nosso auxílio. Foi enviado um emissário a uma aldeia vizinha. (...). O mensa-

geiro regressou pouco depois, acompanhado de um magistrado muito efi ciente e de trinta 

ou quarenta camponeses. (Ibidem, 35)

Um espanto, uma perplexidade, posse comitatus? O que quis Beckford encerrar neste 

“latinismo” arcaico senão isso mesmo? Como é que ainda há no território do Reino onde 

se viaja poderes como estes de uns sobre outros? Como é que se podem exigir direitos 

aos vassalos com base em elos ancestrais e mal legislados? Como é que se confundem 

exercícios de poderes consuetudinários com os de um magistrado? Um reino curioso e 

cheio de permanências?

Os espaços e os poderes no Reino. Os espaços percorridos pelos viajantes são limitados. 

O caminho do Alentejo, da fronteira de Elvas a Estremoz, daqui a Arraiolos, Montemor, 

Venda do Duque (Vendas Novas), Aldeia Galega (Montijo), daí a Lisboa de barco. O mar 

e os portos litorais pesam; Lisboa, Setúbal, Porto, Viana do Castelo, Vila Real de Santo 

António e Tavira vão merecer as preferências. Mas Lisboa acima de tudo e em tudo.

Em 1768, João Baptista de Castro faz reimprimir em Lisboa como livro, ainda na ofi -

cina de Miguel Manescal da Costa, Impressor do Santo Ofício, um texto que já havia sido 

incluído no Mappa de Portugal, anos antes. A reedição dá conta de uma necessidade útil: 

guiar os que por Portugal viajam e que por ele se querem aventurar. O livro intitula-se 

Roteiro terrestre de Portugal em que se ensinaõ por jornadas, e summarios naõ só os cami-

nhos, e as distancias, que ha de Lisboa para as principaes terras das Provincias deste Reino, 

mas as derrotas por travessia de humas e outras povoações dele. 

No texto introdutório, além de aduzir referentes de memória justifi cativa do século XVII 

ao Padre Carvalho da Costa, Baptista de Castro tem o cuidado de explicar a centralidade 

de Lisboa e a importância e utilidade do Roteiro: 

O ponto central, que elegi para delle lançar os Roteiros para as mais partes, pareceo-me ser 

adequado, e util para clareza, Lisboa; como Corte do Reino Portuguez, he o coração da sua 

Monarquia, não tanto pela ventajem do felicissimo sitio, em que está, quanto pela grande 
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capacidade e conveniencia do commercio, que tem; onde à maneira dos coração nos corpos 

viventes, que he o principal fundamento, que vivifi ca todos os seus membros, assim Lisboa 

com huma facil, e contínua distribuição communica, e reparte a substancia vital dos cabe-

daes a todas as partes mais remotas das suas Comarcas; ou jà pelas veas dos portos, e trajec-

tos dos rios, ou pelas vias das estradas, por meio das quaes recebe tambem com reciproca 

affl  uencia a fertilidade, e regalo dos frutos, que todas as terras deste Continente lhe estão 

tributando como a Princeza. (Castro 1768, 7-8)

Sem confusões, mas num ritmo binário académico-ilustrado, afi rma-se aqui a mítica de 

Lisboa como Corte, e por aí coração do poder que se exerce na estrutura físico-adminis-

trativa das Comarcas; também não se perdem os tópicos ancestrais da ventajem do felicis-

simo sitio, a que se acrescenta, valorizando, a riqueza e grande capacidade e conveniencia 

do commercio, que tem. Se esta centralidade é a razão de Lisboa ser o início dos Roteiros 

outra ainda há: a que tem a ver com a comunicação, o andar o Reino pelas veas dos portos, 

e trajectos dos rios, ou pelas vias das estradas. Um programa, Roteiros impressos, contribu-

tos para um outro conhecimento? Possibilidade de novas práticas de actuação territorial? 

Simples Roteiros para viajantes curiosos? Apesar de tudo um denotar de uma diferença no 

olhar para o território e suas paisagens.

Que sabia e como sabia ou conhecia Ribeiro dos Santos o Reino, das gentes e dos 

seus costumes que extravasavam os textos corográfi cos, académicos e eruditos? Teria 

uma observação tão superfi cial quanto a dos viajantes em percursos, em itinerários, 

pelo Reino que ele próprio pudesse ter feito, tal como registado por Baptista de Castro? 

Como conheceria estes textos corográfi cos? Apenas como homem dos livros e seu orga-

nizador? Apenas como peças de uma classifi cação de bibliotecário? Ou interessar-lhe-

-iam os conteúdos e preocupá-lo-iam os meios, ainda que só legislativos, de os pôr em 

prática ou corrigir?

António Ribeiro dos Santos, como muitos dos homens com proximidade legislativa 

e intelectual ao poder, terá tido de visionar, delimitar e distinguir, não só as fronteiras 

internas do Reino administrativo como o resultado para os seus habitantes dessas sobre-

posições de fronteiras da coroa, dos senhores, dos concelhos, das diferentes corpora-

ções religiosas. Mas, ao mesmo tempo, vivia um tempo de construção de um sistema de 

denotação e de apropriação virtual do espaço que se confi gurou em cartas geográfi cas 

fi áveis. Ainda nesse sentido foi dotado, em redor do seu meio académico, de uma analí-

tica corográfi ca, variável nos campos descritivos e na fi abilidade das recolhas, mas capaz 

de, caso a caso, determinar essas pequenas fronteiras e perceber temporalmente a estra-

tigrafi a territorial do poder. É clara a criação de um corpo de detentores de saber nas 
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formas de descrever com uma linguagem própria e não literária, ou pelo menos literário-

-científi ca, que se concretizou em torno de riscadores e gravadores (Brigola 2003, 248 n. 41, 

260 n. 74, 263 n. 82). Esta criação de actividades técnicas e de sistemática formal, que reti-

rou a descrição do reino aos viajantes, doravante olhados como “literatura de viagem”, e a 

colocou nas mãos destes pequenos ofi ciais creditados pela Coroa, possibilitou as recolhas 

que resultam num corpus autónomo e válido na captação do Reino, tal como a produção 

corográfi ca de que Ribeiro dos Santos acabou por ser parceiro.

A questão de fundo não se deve colocar nas impossibilidades de António Ribeiro dos 

Santos avaliar e conhecer o diagnóstico do Reino, mas sim, na inexistência de meios que 

conduzissem, fi elmente, ao desenvolvimento do seu enciclopedismo prático das Luzes 

como forma de pensar o Reino e, ao mesmo tempo, de nele intervir para o reconfi gurar 

económica e politicamente em bases não reformistas de continuidade mas “revolucioná-

rias”. Os suportes de interpretação estão condicionados, na sua originalidade de diferença 

afi rmativa, pelos sistemas que os circunscrevem. Linguagens, mediações, conteúdos e 

preocupações são as dos mundos académicos, também elas muito variadas, mas tutela-

das e conducentes a retóricas de saber e de leitura centradas numa visão de observação 

política de cariz regalista absoluto do Barroco atlântico.

Não se notará tanto esta distância entre possibilidades e aplicações no campo da discus-

são de ideias, limites e sistemas de razão por ser pautada e inscrita em espaços de grupos 

intelectualizados e de observação de gabinete (mesmo salão ou café), sem prática política 

implícita ou recorrente. Lembre-se que esta actuação de ideias de renovação tem o seu 

primeiro momento na reforma de 1772 da Universidade de Coimbra, quando, deixando 

de lado as construções tardo-medievais de segunda escolástica, ainda que renovadas, se 

avançou para uma constelação de saberes, não já a descrever aquela órbita mas uma nova 

e com novo epicentro: a da razão, visível, em primeiro lugar, nas experiências de fi losofi a 

natural em distância assumida para evitar colisões com as teologias e seus resultados em 

discursos ocos de retóricas sem signifi cado e explicação quantifi cável e dedutível, apenas 

exercício de palavras.

O percurso lento do avanço dos ditos “conhecimentos úteis” como forma de cresci-

mento do poder dos saberes das Luzes é uma evidência (cfr. Nunues 2001). Mas é lento... 

Os engenheiros militares das academias e empreitadas joaninas, ou Manuel de Azevedo 

Fortes, Bento de Moura Portugal, Bartolomeu e Alexandre de Gusmão, são nomes evi-

dentes e desconexos desse percurso que se cruzará, a par de outras lógicas de saber e de 

conjuntura de poder da Academia das Ciências, do duque de Lafões ou do abade Correia 

da Serra, com os núcleos de poder-útil dos reformadores Domingos Vandelli, Della Bella 

ou Ribeiro Sanches, entre outros. 
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Conhecimentos úteis, cartografi as, estruturas de engenharia de edifi cação, pensa-

mento matemático, higienista e médico, são um peso de saberes das artes e das “ciências” 

do Barroco das Luzes (Araújo 2003, 23-50). Como se aproximou António Ribeiro dos sábios 

destes saberes? Será que a sua existência e realidade especulativa teve impacto na sua 

legislação e “suas” bibliotecas? E importariam estas “utilidades”, tal como eram explicita-

das, para o saber económico e político?

Um Almanach de 1731, com previsão para o anno de 1732, bissexto (Coura 1731). 

Um autor, Inocêncio Fernandes de Coura, um quase-anónimo, do qual pouco mais se sabe 

além do nome. Uma edição pela ofi cina de António Pedroso Galrão, que detinha uma 

actividade socioprofi ssional familiar na Lisboa Ocidental, repartição urbana gerada pela 

erecção da Capela Real de D. João V em Patriarcal, cardinalato e sede de diocese!

Entre as páginas 33 e 36, apresenta-se um “método” da agricultura. Logo no prólogo 

desse curto texto pôde escrever-se: 

Há muitos que se aplicam com grande curiosidade à agricultura, estes como desejam acer-

tar, perguntam e indagam algumas coisas aos mais experimentados, que muitas vezes lhe 

não participam o que sabem, para pois os desenganar, industriando-os, serve este método 

que se escreve copiado dos melhores autores que ensinam que ... (Coura 1731, 33). 

Depois, usando o calendário como narrativa (como sistema?, como método?), vão 

declinar-se os produtos e actividades agrícolas que deverão realizar-se na crescente e na 

minguante. Enxertar, semear, podar, limpar, dispor, ampar, plantar, cevar, mondar, estacar, 

desfolhar, segar, crestar, tosquiar, ceifar, colher, arrancar, cortar, vindimar, escavar, abrir 

covas, cobrir, pôr, escavar, lavrar, estercar, levantar valadas, matar, ... são os verbos que 

dão conta das acções de um ano agrícola que se quer aprender e que se misturam com 

frutas, árvores, cereais, primores de horta, animais de capoeira, abelhas, ovelhas e porcos. 

Um “método”? Será? Ou o enumerar impresso daquilo que os mais experimentados sabem 

e guardam, não partilham ou, mais correcto, não publicitam? Um enumerar cronológico, 

de Janeiro a Dezembro, de tarefas de saber-fazer tornadas curiosidade pelo que se escreve 

nos melhores autores. O sistema/método de enumeração continua apegado à validação 

dessas auctoritas, ainda que procure ultrapassar os mais experimentados. Mudanças? Novo 

método? Sistemática analítica, ou mesmo, e só, linguagem inovadora? Não parece.

Claro é que, para lá dos conhecimentos úteis do Almanach, publicitação de práticas que se 

querem alargar ou normalizar sob a capa de aprendizagens, existem outras tópicas mais for-

tes no que respeita ao campo do interesse económico onde a agricultura se insere. Conhecer 

foi aqui, por mãos de coloração fi siocrática, concretização de conhecimentos, da fl ora e 
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da consequente paisagem agro-produtiva do Reino. Para lá da curiosidade e do ensino 

aos que sobre ela queriam aprender, agora havia que o fazer para criar desenvolvimento 

e gerar lucros. Não admira que, por volta de 1800, Joaquim Pedro Quintela, Contratador 

dos Tabacos e futuro barão de Quintela (1795), indague sobre o tabaco (Brigola 2003, 274 

n. 119), ou que o abade Correia da Serra, D. Rodrigo de Sousa Coutinho ou Domingos 

Vandelli, todos nascidos e intelectualizados na segunda metade do século XVIII, se inte-

ressem pelos cultivos e potenciais económico-produtivos do linho, arroz, plantas “bravas” 

ou canela de Pernambuco (Brigola 2003, 277 n. 127-129, 278 n. 131). Dirigindo-se ao vice-

-director do Jardim Botânico da Ajuda, Rodrigues Ferreira, o homem que no poder junto do 

Rei intendia na Marinha, o atlantista D. Rodrigo de Sousa Coutinho, atrás referido, escreveu: 

o Inspector do Arsenal Real da Marinha hade remetter para o Real Museo huns Cazulos de 

Aranhas que vierão do Maranhão, afi m de que se a porção da tal Seda for grande, que a s.mce 

mande examinar se seria boa para fabrico de chapeos. Secretaria de Estado em 13 de Agosto 

de 1799. (Brigola 2003, 280 n. 139) 

Marinha, Maranhão, jardins botânicos, museus, casulos para seda e fabrico de chapéus; 

todo um complexo prático de saberes e de poderes de produção. Aqui parece haver 

mudança. 

Descrição, visualização do mapa do Reino e sua viagem pelos estrangeiros, pelo não-

-olhar português. Divulgação de saberes úteis para os curiosos e possibilidade de melho-

rias técnicas com refl exo na produção agrícola.

E outros havia que também eram viajantes. Só que procuravam avaliar o que viam e 

descreviam na sua viagem. A sua atitude de fundo e de método era muito diferenciada 

das anteriores dos estrangeiros. Neste corpo de conhecimento e de descrição dos terre-

nos e espécies, nesta ligação da viagem a actos de experimentação prática e metódica, de 

anotação, de recolha de esboços desenhados ou rascunhados em palavras, encontram-se 

elementos que dão conta da construção de atitudes diferentes, de olhares e mensurações 

de espécies, sistemas geográfi cos e suas implicações bem distanciadas da das Corografi as. 

As acções assim descritas estão bem mais próximas da viagem científi ca que inundará o 

século da Encyclopédie (Darnton 2013), em que os académicos deixaram, a pouco e pouco, 

os seus cadeirões discursivos e se aventuraram na procura de respostas na realidade que 

os cercava e da qual pouco conheciam, entendiam ou explicavam (Cardoso 1997).

Foi João Brigola quem chamou a atenção para dois textos que, em conjunto, fi xam de 

uma forma evidente toda essa mudança de atitude perante o real natural e o que signifi -

cam de relação e método com a paisagem. 
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São seus autores Agostinho José Martins Vidigal – formado em Medicina e aluno, em 

História Natural e Chimica, de Vandelli, que muito o estimava; escreveu uma memória que dá 

pelo título de Methodo De fazer Observaçoens, e Exames para augmento da Historia Natural, 

com os meios de preparar, conservar, e dispor nos Museos os diversos productos da Natureza, por 

volta de 1783, texto que permaneceu manuscrito (Brigola 2003, 211-215)3 – e José António 

de Sá – formado em Leis, publicista, amigo-discípulo de Vandelli, que faz sair impresso, tam-

bém no ano de 1783, o Compendio de observaçoens, que fórmão o plano da Viagem Politica, e 

Filosofi ca, que deve fazer dentro da Patria (Ibidem, 215-221). Dois percursos diferentes na forma-

ção e actuação, semelhantes na proximidade a Vandelli e ao que ele signifi cava neste campo 

“revolucionário” dos saberes em instalação. Um permanece desconhecido dos meios não 

universitários de mudança, é um texto de “carácter assumidamente escolar” (Ibidem, 212); o 

outro passa a letra de forma as relações de observação. São ainda diferentes no conhecimento 

que detemos sobre a sua actuação nas esferas do experimentar, do politizar e do economi-

cizar os saberes sobre a natureza, numa perspectiva de História Natural. De Martins Vidigal, 

além do já referido, pouco se pode acrescentar. Quanto a José António de Sá, podem ainda 

notar-se duas dimensões que aqui interessa realçar: a sua capacidade de publicista – não é 

por acaso que é autor de Memorias da Academia das Ciências e constantemente referido na 

Gazeta de Lisboa (Ibidem, 215 n. 129) – e o seu interesse pela “economia da natureza” (Ibidem, 

215), aí se devendo valorizar a larga intervenção no que respeita as amoreiras, fi ação e suas 

consequências manufactureiras. Uma vez contidos nestes contornos biográfi cos, olhem-se 

as linhas de fundo que quanto ao objecto e método dão corpo ao Methodo e ao Compendio. 

As palavras dos títulos são um índice claro daquilo que João Brigola caracterizou como 

uma “nova tipologia narrativa distinta das anteriores”, um “exercício intelectual” (Ibidem, 212). 

Fazer observações e fazer exames são as constituintes da atitude magna que se entende que-

rer atingir com esta viagem política e fi losófi ca dentro da Pátria que dá corpo à nova História 

Natural. Não só se altera e se especifi ca o método, como a fi nalidade da observação e da 

constituição deste saber. Tem-se em vista a esfera pública, não da opinião literária ou acadé-

mica, mas daquelas outras que podem continuar a observação em espaço privado de saber: 

o Jardim, o Gabinete, o Museu. Agostinho Martins Vidigal é claro quando enuncia as acções, 

ou ligações, que possibilitarão, pelo preparar, conservar e dispor, expor os diversos productos 

da Natureza, nos Museos. O público ganha direitos de intervenção, de opinião de observador.

As ideias expressas têm a comparticipação de todos aqueles que aceitam esta ligação 

da viagem de observação com a constituição da História Natural. Já em 1781, repare-se no 

3 Seguem-se, parafraseando, no sentido da leitura de conjuntura intelectual que aqui se procura, os con-
teúdos do estudo de João Brigola.
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emissor e no destinatário, em carta de 4 de Junho, Domingos Vandelli havia escrito ao abade 

Correia da Serra, dizendo que os alunos devem hir viajar a Serra da Estrella, Geres etc. assim 

teremos produções e boas memorias (in Brigola 2003, 205 n. 90). Sair do Reino, dentro da Patria, 

é aqui tarefa pedagógica em tudo o que concerne a atitude de viagem, no método que 

implica, no recolher de boas memórias. Sair. O gabinete em triunfo desde os tempos da pri-

meira modernidade humanista vai deixando lugar ao território-Natureza. Em 1787 é ainda 

Correia da Serra quem recebe o lamento naturista e interventivo de Vandelli, ao mesmo 

tempo que a justifi cação da necessidade de enriquecer o gabinete/museu da Academia: 

eu dezejaria muito acompanhar V. M.ce nas suas herborizações, q. estar assentado 8, ou 10 

horas a ouvir estas opposições: com tudo procuro aliviar estas minhas saudades com persua-

dir alguns dos meos discipulos de sahirem por estes redores. (...). E assim poderei enriquecer 

o gabinete da Academia. (Ibidem)

Para que esta viagem científi ca de historiadores da Natureza fosse completa, fosse metó-

dica, orientada, objectiva e com fi m público, ou seja, fosse mais que descrever, era neces-

sário só mais um ponto qualitativo: comparar, participar das “nouvelles scientifi ques” em 

circulação pela Europa. Ainda com essa dimensão, a Academia, Vandelli, Correia da Serra e 

todos os autores das Memórias preocuparam-se, de forma interna e de grupo, sem carácter 

de evidência internacional mas em vector de afastamento das Corografi as académicas.

Nas três estruturas de captação do Reino referidas, de forma literária e de concretiza-

ções práticas, tão importantes quanto limitadas, o que há que recuperar para enquadrar, 

para incluir António Ribeiro dos Santos no seu tempo corográfi co-científi co do natural? 

Pouco? Apenas as percepções de permanência académica ou aqueles traços de mudança 

que a reforma de Pombal da Universidade veio incentivar? Se é difícil medi-lo, é menos 

difícil constatá-lo. Em 1789, ano em que a transformação Reino/Pátria se ia afi rmando em 

Paris, Ribeiro dos Santos escreveu na Nota ao plano. Legislação económica:

De todas estas cinco partes, só entram, duas neste Código, quanto eu alcanço de seus 

títulos, que são a agricultura e a fazenda; e estas mesmas com muita diminuição e estreiteza, 

ao que parece, do que falarei a seu tempo. Contudo, as outras que pertencem à indústria 

e artes, ao comércio, e à navegação, sendo das que mais concorrem para a sustentação e 

riqueza do Estado, não podem deixar de se considerar como objectos próprios da legisla-

ção económica deste Código, e de merecer nele um distinto lugar pela sua importância e 

pela mesma infl uência que elas têm e terão sempre no estado da agricultura e da fazenda. 

(In Pereira 1983, 278)
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A agricultura e a fazenda só aqui entrarão com muita diminuição e estreiteza. Estranho? 

Intencional? Assim parece. A legislação económica perspectiva-se, reforça-se, com base 

na indústria, artes, comércio e navegação. São estas áreas da economia de envolvência que 

não podem deixar de se considerar, e são estas que têm infl uência no estado da agricul-

tura e da fazenda. Há aqui uma inversão de tópicos e uma leitura de interdependência de 

método fi siocrático. O Reino é o mesmo, a agricultura e a fazenda são os mesmos... mas 

o método de ler e construir economia, que o Código quer denotar, está em mudança, em 

caminho de mudança, em viagem de ideias e de práticas. 

Itinerários que são estradas. Descrever que é fazer História Natural. Codifi car a econo-

mia, ler o espaço e as suas actividades produtivas, entender como seus motores aquilo 

que respeita à agricultura, mas não o conteúdo agrícola. Muitos métodos novos, muitas 

possibilidades de mudança.

O novo método de olhar e actuar politicamente comporta diferenças de desestabiliza-

ção das práticas jurídicas e sociopolíticas. A Nação que se quer visitar para descrever não 

é o Reino em que os que se sujeitavam a tantos diferentes poderes eram vassalos do Rei. 

A Nação perfi la os vassalos perante leis de igualdade individual, e não, como a Coroa/Rei 

fazia, perante uma diversidade de privilégios de desigualdade, corporativos ou pessoais. 

Reencontrar o espaço com os homens, aqueles vassalos, amanhã próximo, cidadãos; fazer 

da paisagem resultante um espaço político de Nação, de edifi cação de poderes e cons-

trução que importa soerguer foi o que o Código, e todas as suas polémicas, despoletou 

e concretizou. Não admira, pois, que todas as gentes urbanas de intelecto, capazes do 

manuseamento da palavra, da aplicação das normas, da codifi cação de exemplaridades e 

de desregramentos e fugas, tenham presentes os conteúdos e implicações do caracterizar 

e do declinar enumerativamente de uma palavra e suas confi gurações sociais: vassalos. 

Vassalos, direitos dos povos, poderes do Rei misturavam-se com uma facilidade implica-

tiva que indicava novos rumos nas bases sociais ancestrais. 

Tenuemente, António Ribeiro dos Santos levanta este véu, partindo... cauteloso? com 

moldura de “tradição”? em atitude de reforma não revolucionária?... da realidade do 

poder não questionável do Rei: 

O respeito e veneração dos reis não se deve nem pode jamais fundar solidamente sobre a ruína 

ou diminuição dos direitos dos povos; o verdadeiro respeito do trono consiste em que os vassalos 

estejam certos de que o príncipe lhes não quer fazer injustiça e lhes deixa salvos todos os meios 

possíveis e prontos, por que possam requerer mui facilmente os seus direitos. Esta é a base do 

respeito devido ao príncipe; tudo o que concorre para fi rmar esta base concorre para aumentar e 

segurar constantemente a veneração que os povos devem ao seu monarca. (In Pereira 1983, 326)
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Depois, em expressão feliz e clara de José Esteves Pereira, “apelando mais para a fi gura 

do cidadão, para a do vassalo em geral, que para a do vassalo ‘tout-court’”, regista e dá 

conta de que a “mutação de natureza semântica enquadra-se, assim, numa hipótese de 

reforma, que incluía novas formas de relação jurídica e política, estribadas num desenho 

arquetípico que se pensava ajustado à realidade sociológica, natural, do ser da Nação” 

(Pereira 1983, 258). Uma “mutação”, “novas formas de relação”, o “ser da Nação”, não do 

Reino. 

Voltando ao tema pela escrita explicativa e normativa de António Ribeiro dos Santos, 

pode ler-se: 

No título I deste Código se enunciam certos e determinados direitos que competem aos 

vassalos: mas olhando para os títulos desta obra, persuado-me: 1º que os vassalos se con-

sideravam nela um ponto de vista, isto é, como particulares e não como corpo da Nação; 

2º que só se tratou dos direitos que tem cada um deles em particular, em razão dos seus 

serviços feitos à Coroa, e não dos que têm todos os vassalos em geral, em razão das leis fun-

damentais, estilos, foros, usos e costumes dos nossos reinos. (In Pereira 1983, 258)

Num sinuoso caminho entre o particular dos serviços à Coroa e um geral onde se 

enquadram leis fundamentais, estilos, foros, usos e costumes, nota-se a proposta de uma 

mutação das formas de relação jurídicas e políticas em que se diz, ou quer dizer?, cidadão 

por vassalo, em que as mutações que se referiram irão implicitamente conduzir a uma 

Nação, como campo semântico do pensar e do actuar político-jurídico e de cultura.

Por isso não se estranhe que todo o fi nal de setecentos, desde quase início da sua segunda 

metade, viva de forma especulativa, política e interventiva a necessidade das aprendiza-

gens. A escolarização da diferença, isto é, o romper com as estruturas formativas formais, 

académicas e universitárias, está na mira de todos aqueles que vislumbram outras formas 

de razão, de experiência não-livresca e de autoridades... A reforma dos estudos elementa-

res/menores só se ensaia com a expulsão da Companhia de Jesus e concretiza, em algumas 

dimensões, com a política de mestres-escolas dos anos fi nais de D. José I e nos iniciais de 

D. Maria I (Gomes 1989). A Universidade toca a rebate com a extinção, também em 1759, do 

Colégio do Espírito Santo dos Jesuítas que havia sido erigido em Universidade, em Évora. 

Mas a reforma, aquela procura da escolarização da diferença, só acontecerá em 1772, pela 

própria mão do Marquês de Pombal, na sua emblemática deslocação a Coimbra. 

Também aqui os dois ritmos de fundo são detectáveis nos seus barulhos de afl o-

ração. No longo século XVIII as propostas sucederam-se, de formulação crítica mais 

ou menos informada, de características mais ou menos radicais... Entre todas estas 
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propostas, sobressai a do oratoriano Luís António Verney, na senda do Teatro crítico universal 

(1726-1739) do beneditino galego Benito Feijoo (1676-1764). A proposta crítica foi dese-

nhada ao longo dos volumes do seu Verdadeiro método de estudar, para ser util à Republica, 

e à Igreja: proporcionado ao estilo e necesidade de Portugal. Exposto em varias cartas, escritas 

pelo R. P. *** Barbadinho da Congregasam de Italia, ao R.P. *** Doutor na Universidade de 

Coimbra, com edição na ofi cina de António Balle, em Valência, em 1746, um ano antes de 

António Ribeiro dos Santos ter nascido em Massarelos (Andrade 1966).

O livro tem uma estrutura interna simples e muito habitual. Um conjunto de 16 Cartas, 

que são pequenos tratados de crítica aos erros da educação em Portugal e de apresenta-

ção de soluções prospectivas. O seu género é declarativo em toda a extensão, o presumí-

vel diálogo é formal, mas há inovação nas matérias a ensinar, nos métodos a praticar e nas 

autoridades de aproximação a matérias e métodos. As Cartas dão conta de uma determi-

nada diversidade enciclopédica, abordando a língua portuguesa, a gramática latina, a lati-

nidade, o grego e o hebraico, a retórica, a poesia, a fi losofi a, a metafísica, a física, a ética, 

a cultura médica, a cultura jurídica, a cultura teológica, a cultura canonista e os estudos 

elementares (Verney 1949).

Na Carta Décima Sexta tocam-se os conteúdos pedagógico-formativos que devem 

acontecer nos Estudos Elementares (Ibidem, v. V: 47-148). 

Os estudos, para serem regulados, devem começar desde o tempo que os meninos 

começam a ler e escrever (...). Já se sabe que lhes devem ensinar os elementos da Fé (...). 

Mais com boa vontade, que com rigorosos castigos (...). Que deve começar aos sete anos (...). 

Que escreva facilmente e correctamente (...). Depois, ensinar-lhe as quatro primeiras ope-

rações de Aritmética, que são necessárias em todos os usos da vida (...). Supondo, pois, que 

os meninos sabem ler e escrever, apontarei a V. P. o modo de regular os estudos públicos 

(...). Deve haver em todos os Colégios e Universidades públicas, primeira escola em que se 

ensine a Língua Portuguesa (...). Nisto há grande descuido em Portugal, achando-se muita 

gente, não digo ínfi ma, mas que veste camisa lavada, que não sabe ler, nem escrever (...). 

Privam-se estes homens do maior divertimento que pode ter um homem quando está só, 

que é divertir-se com o seu livro. Fazem-se escravos de todos os outros, pois, para ajustar 

contas, conservar correspondências, dependem dos mais. Fora de Portugal, vive-se de outra 

sorte: são tão raros os plebeus que não saibam escrever, como aqui os que sabem. O mochila, 

o carniceiro, o sapateiro, todos se divertem com os seus livros. (Ibidem, v. V: 49-51)

Este policiamento dos saberes de iniciação, que se compreende na mancha de reforço 

da autoridade de disciplinamento dos saberes e sua educação retirada à máquina 
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eclesiástico-inquisitorial, e onde se enquadram a tutela livreira pela Real Mesa Censória 

ou estes mesmos estudos de primeiras letras, tem uma intenção política. Nela é evi-

dente a quebra de poder catequético sobre os vassalos e a procura do seu crescimento 

para a cidadania na Nação. Verney mostra cuidado com o ensino da Fé, mas escreve-o 

como afi rmação de um hábito, pode ser que bom, não se duvida, mas hábito; já se sabe 

que lhes devem ensinar os elementos da Fé, e logo de seguida explicita e integra, digo, 

as coisas mais principais: acostumá-los a obedecer e serem corteses, etc. (Verney 1949, v. V 

49). Integra ou submerge? A cortesia, por mais polícia cristã que seja e por mais capa-

cidade de criação de modelos educativos e de educadores hagiográfi co-corteses no 

pós-Trento, nunca será moral, nem devocionária, nem litúrgica, nem sacramental; ou 

seja, nunca será catequética. E a catequese, desde as Cartilhas de ler e escrever dos 

Humanistas, será sempre o suporte, limitado, ininterrupto, de qualidade muito questio-

nável e desigual mas possível e obrigatório que suporta grande parte das operações de 

ensino elementar, primeiras letras/doutrina cristã (Gouveia 1998). Ora, esta dimensão, 

ou é integrada, ou submersa, ou dilui-se, ou, mesmo, perde-se, por abandono de impli-

cação pedagógica. Como escreveu Verney, é algo que já se sabe que lhe devem ensinar 

(Verney 1949, v. V: 49).

Já com idade madura, entre os 47 e 49 anos, em 1792-1794, António Ribeiro dos Santos 

constrói os interessantes Estatutos das Reaes Escolas de S. Vicente de Fora. Aí tudo se entre-

laça: Polícia, cortezia, comedimento, compostura, decencia, educação ingenua, liberal e digna 

e o homem christão e cidadão. Um texto que deixa bem claro este balancear de época e do 

homem de fazer política de cultura que foi António Ribeiro dos Santos. Importa ler esta 

passagem de síntese: 

Terão muito cuidado que a disciplina e polícia das aulas se guarde constantemente entre 

todos, e que nas lições, exercícios e actos destas escolas e em toda a conversação e trato entre 

si e com os seos superiores se hajão sempre com muita cortezia, comedimento, compostura, 

e decencia, e se costumem em todas as suas palavras, acções e maneiras simples elegancia 

de huma educação ingenua, liberal e digna do homem christão e cidadão. (Pereira 1983, 65)

Mas este homem christão e cidadão, onde pode aprender para se construir? E com 

quem? E o que pode aprender? Há casos que dão conta de todo o processo de avanço das 

aprendizagens capazes de criar estados sociais de desempenho de saberes e com prática 

dos mesmos. Em todos eles, não são muitos os estudados, o que se encontra é a criação de 

institutos de saber não formal, não escolar, mas que, na retórica académica, na conversa 
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decalcada da sociedade cortesã de salão e na diatribe da rua ou do café, se irão consolidar 

entre os fi nais de setecentos e inícios de oitocentos.

Um caso de assinalar é o dos já referidos engenheiros-militares (Cortesão 1984, 

349-383; Moreira 1989). O ponto de partida é o da segunda modernidade, a Guerra da 

Restauração. Seguindo a síntese de Rafael Moreira, sabemos que estes engenheiros 

são, desde então, protegidos nos seus saberes quando estes são institucionalizados por 

uma Junta de Fortifi cação que se faz funcionar anexa ao Conselho de Guerra, o que se 

reforça com a criação da Aula de Fortifi cação, pelo ano de 1642, no Paço da Ribeira e, 

depois, na Ribeira das Naus, em 1647. A estabilidade pós-guerra, que teve paz assinada 

em 1668, conduz à criação de um Corpo de Engenheiros do Reino (1695) e a aulas de 

Fortifi cação entre 1694 e 1701, que suprem a inexistência de ensino universitário nesta 

área e que funcionarão em Viana do Castelo, Bahia e Maranhão. Em 1732 organiza-se 

uma Academia Militar de Corte, e os saberes da engenharia são aí incorporados. Desta 

acumulação de possibilidades de divulgação de saberes e destas sucessivas incorpora-

ções institucionais, a que ainda se poderiam juntar as Academias de Engenharia, bem 

como sessões e classes de engenharia que decorrem em algumas outras Academias 

dispersas pelo Reino, nascem agentes deste saber que irão marcar o sistema e as for-

mas de edifi cação das fortifi cações, mas e também, a arquitectura civil e urbanística de 

âmbito estético-conjuntural próprio das Luzes. Conhecemos muitos dos nomes daque-

les que se afi rmaram neste ofício-saber: Manuel de Azevedo Fortes, Manuel da Maia, 

Manuel Pinto Vila-Lobos, José Fernandes Pinto Alpoim, Diogo Silveira Veloso, Eugénio 

dos Santos, Carlos Amarante, José Sande de Vasconcelos, Reinaldo Oudinot, Guilherme 

Elsden e outros. Cidades em renovação por crescimento, moda ou em resultado de 

guerra ou cataclismos, fortes de fronteira em espaços imensos do Brasil-Colónia (Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Nordeste e interior do Brasil), construtores de cálculos e de geo-

metrias sobre o real, todos eles se constituíram em parte individual de uma nova ordem 

social fundada em saberes e não em privilégios ou níveis de riqueza. 

Mais casos como o dos engenheiros-militares? Os cirurgiões, quantas vezes tidos por 

charlatães, por oposição aos médicos escolásticos. Os juristas, melhor, os detentores de 

saberes em direito e retóricas, mas com exercício de confronto com a realidade como 

juízes-de-fora, corregedores de comarcas, desembargadores, alguns secretariados de 

Juntas, Mesas ou Embaixadas. Outros? Talvez outros, mas poucos serão.

Esta autonomia social perante ordens e estados era evidente a António Ribeiro dos 

Santos; por isso, ao ter de adequar modelos sociais e fundamentações intelectuais e ideo-

lógicas da sociedade para a qual queria legislar ou actuar, viu-se obrigado à sua leitura 

compreensiva e determinativa.
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Num dos parágrafos de A verdadeira religião christã, de 1787, irá escrever: 

O bem da sociedade, fundado principalmente na ordem, demanda que cada um dos mem-

bros, de que ela se compõe, desempenhe exactamente a parte que lhe toca neste grande 

corpo. O pai de família deve cuidar na educação de seus fi lhos, no estabelecimento de uma 

fortuna correspondente à sua qualidade, que seja adquirida sem avareza nem usurpação. 

O magistrado deve ser fi el executor das leis dadas pelo príncipe, sem se torcer por algum res-

peito humano. O soldado deve seguir exactamente as ordens dos seus superiores, defender 

intrepidamente a pátria e arriscar a vida quando a necessidade o pedir. O comerciante deve 

administrar cuidadosamente o seu negócio; o artífi ce trabalhar no seu ofício. Numa palavra, 

todos os membros da república, subordinados à lei do príncipe, devem satisfazer exacta-

mente as obrigações dos seus respectivos estados, sem ofensa nem prejuízo dos demais. (In 

Pereira 1983, 211-212)

Onde estão as ordens que o rodeiam e que as leis do Reino ainda vêm consagrando? 

Onde estão os estados que, desde a confi guração de D. Duarte no Leal Conselheiro (1438?), 

se têm como determinantes da constituição da Sociedade? Onde está a república e os 

cidadãos que se vêm almejando e que, passados dois anos, em Paris, os intérpretes polí-

ticos procurarão passar a escrito, depois das imposições e vitórias de rua? A cedência à 

organicidade como forma organizativa é da maior evidência, a começar, como sempre, 

pela família, pela autoridade constitutiva e fundadora do pai de família; depois, o corpo 

que o magistrado representa, o daqueles que devem ser fi el executor das leis dadas pelo 

príncipe, ou ainda a força de legitimação do soldado, congregando toda a casta militar, 

em afi rmação, e, por fi m, a gente da riqueza, o comerciante e o artífi ce. De todos eles não 

se espera já, como diria no tempo de seiscentos D. Francisco Manuel de Melo, “que cada 

um esteja no seu lugar”, mas que satisfaçam, cumpram exactamente as obrigações dos seus 

respectivos estados; só assim serão membros da república. 

Os membros da república não o são por serem naturais da terra, ou vassalos do senhor 

príncipe, nem por isto ou aquilo, mas por deterem um saber ou uma capacidade de pro-

duzir, que com eles não nasceu, mas que lhes foi ensinado e que eles aprenderam em seu 

benefício (lucro) e da república; são por isso cidadãos. 

Formar cidadãos... mas já todos eram vassalos? Na diversidade de gentes tutelada pelo 

Rei de Portugal, para a qual o legislador deveria trabalhar, nem todos assim eram consi-

derados. Um outro limite... Com os anos de setecentos corria uma construção de socia-

bilidades urbanas, de leituras e de colecções, o mesmo será dizer de agentes leitores e 

coleccionadores. Esse modo e atitude de cultura fazia desses vassalos potenciais cidadãos 
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e efectivos lutadores da cidadania. António Ribeiro dos Santos passava, ou sabia da exis-

tência desta atitude e conhecia muitos dos seus adeptos. Mas como se integrava ou dava 

corpo a essa realização? 

Talvez que um caso de permeabilidade e de manutenção de práticas, conceitos e pesos 

de autoridade com visão de vassalagem e não de cidadania, exemplar em todos estes tópi-

cos, seja o Directorio que se deve observar nas povoaçoens dos indios do Pará, e Maranhaõ, 

Em quanto Sua Magestade naõ mandar o contrario, impresso em Lisboa na Offi  cina de 

Miguel Rodrigues, cuidadosamente classifi cado como Impressor do Eminentissimo Senhor 

Cardial Patriarca, em 1758. As transformações descritas pelo Directorio davam continui-

dade a outras duas leis de 1755: a primeira restituía a liberdade aos índios, e a segunda 

retirava aos missionários o poder temporal sobre as aldeias. Essas leis já continham o tom 

que teria o Directorio, diminuindo o poder dos religiosos sobre os índios (principalmente 

os jesuítas, que seriam expulsos em 1759) e promovendo mudanças nas relações entre 

índios e não índios. 

Escreve-se no parágrafo 3 do Directorio:

 
Naõ se podendo negar, que os Indios deste Estado se conserváraõ até agora na mesma 

barbaridade, como se vivessem nos incultos Sertoens, em que nascêrão, praticando os 

pessimos, e abominaveis costumes do Paganismo, naõ só privados do verdadeiro conhe-

cimento dos adoraveis mysterios da nossa Sagrada Religiaõ, mas até das mesmas conve-

niencias Temporáes, que só se podem conseguir pelos meios da civilidade, da Cultura, e do 

Commercio: E sendo evidente, que as paternáes providencias do Nosso Augusto Soberano, 

se dirigem unicamente a christianizar, e civilizar estes até agora infelices, e miseraveis Póvos, 

para que sahindo da ignorancia, e rusticidade, a que se achaõ reduzidos, possaõ ser uteis a si 

aos moradores, e ao Estado: estes dous virtuosos, e importantes fi ns, que sempre foi a heroica 

empreza do incomparavel zelo dos nossos Catholicos, e Fidelissimos Monarcas, seraõ o prin-

cipal objecto da refl exaõ, e cuidado dos Directores. (Directorio 1758, 2)

De acordo com este regimento de actuação da política de Pombal, as aldeias deveriam 

ser transformadas em vilas e lugares com nomes portugueses administrados por um 

governo civil, o referido Director. As acções descritas ao longo dos artigos do Directorio 

deixam claro o objectivo de “assimilar”, ao incentivarem a presença de não índios nas 

aldeias ou os casamentos interétnicos, que estimulavam a mestiçagem. O Directorio asse-

gurou a liberdade aos índios ou extirpou os costumes indígenas? E como? Escolarizando, 

ou melhor, propondo regras de escolarização. Que regras? Uma escola por aldeia, com 

um mestre para os meninos e outro para as meninas; a proibição do uso de outra língua 
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que não o português, nomeadamente da língua “do Brasil” (conhecida como tupi ou lín-

gua geral); a obrigatoriedade de cada índio ter um sobrenome português; a proibição 

da nudez e das habitações colectivas; como conclusão, a punição com a pena de morte 

a quem desacatasse o Directorio. Procurava-se com estas normas legislativas de Lisboa 

incorporar o índio na sociedade dos brancos, transformá-lo num trabalhador activo, para 

a Coroa e para os interesses dos grupos económicos, ao mesmo tempo que se assegu-

ravam o povoamento e a defesa do território colonial brasileiro. Foi a forma encontrada 

para gerar “assimilação”, um meio de transformar estes grupos em vassalos subordinados 

ao Rei de Portugal. Ainda em 1758, o Directorio sobre as povoaçoens dos indios do Pará, e 

Maranhaõ foi estendido ao resto do Brasil e, em 1798, foi revogado, tendo os índios aldea-

dos nesta data sido legalmente emancipados e equiparados aos outros habitantes do 

Brasil (Domingues 2000; Xavier & Silva 2016).

Aqueles vassalos-cidadãos, à procura de igualdade perante a lei compilada para carti-

lha do Reino-Estado, têm como seus iguais, ciganos, homens escravos africanos e índios? 

O entendimento social permitia e admitia refl exões... mas as práticas, ainda que só legis-

lativas, o que incorporam de permanências e de mudança? Faça-se a releitura do texto 

citado do Directorio.

A primeira justifi cação que ali aparece resulta de uma manifestação de memória já bem 

fi rmada na cronística medieval sobre a dita “Reconquista” e que foi depois repetida suces-

sivamente pelos cronistas e missionários do avanço imperial de conquista e de exploração 

desde a costa de África ocidental ao Brasil: as populações locais, aqui os índios, vivem 

na barbaridade praticando o Paganismo e estão privados do verdadeiro conhecimento 

dos adoraveis mysterios da nossa Sagrada Religiaõ. Tópicos convencionais do cruzadismo 

expansionista. Mas repare-se na frase seguinte; algo de novo aí surge, um novo campo de 

justifi cação, mas altera-se o fi m? Escrever que os índios com este seu viver estão privados 

até das mesmas conveniencias Temporáes, que só se podem conseguir pelos meios da civili-

dade, da Cultura, e do Commercio, contém alguma alteração em relação a estes vassalos 

do Rei, ou simplesmente altera-se o olhar europeu que se lhes lança? O legislador admite 

o campo da Sagrada Religiaõ, vai mantê-lo por reconhecimento temporal de memória, 

como fez Verney, e acrescenta-lhe as suas preocupações de civilidade, com dois outros 

marcadores: Cultura e Commercio.

A lógica de centramento mantém-se; estes vassalos, que assim devem ser considerados, 

vão benefi ciar daquilo sobre que o Nosso Augusto Soberano vem legislar: christianizar, e 

civilizar. Educar, disciplinar, inculcar. Tudo justifi ca a acção sobre estes até agora infelices, 

e miseraveis Póvos que os fará sair da ignorancia, e rusticidade, passando a vir a ser uteis a si 

e aos outros moradores do Pará e Maranhão.
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O vocabulário é muito expressivo; a saída da ignorância lembra de imediato Kant no 

seu texto de 1784 de resposta à pergunta sobre o que são as Luzes (cfr. Pereira 1984), 

entre outros de jornais, Academias e polémicas de publicistas que já mereceram estudos 

alargados e sistemáticos (Gusdorf 1971; Gusdorf 1972; Pereira 1990, v. I: 273-302; Foucault 

2007; Badinter 2011). O que se escreve é um bom exemplo da nova semântica das Luzes. 

E a prática sociopolítica que lhe subjaz ou que daí recrudesce? E o poder tutelar e as nor-

mas do Nosso Augusto Soberano? Nosso! Não é despicienda a palavra, é um possessivo 

comum, uma afi rmativa de uma comunhão de interesses e fi ns de assumir a corporativi-

dade do Reino, consignada nas ordens e seus privilégios, nas clientelas e “vassalidades” 

que se querem convergentes num só centro. 

Onde estão os cidadãos? Onde se ultrapassam as leis tão simples e rigorosas, mas de 

matriz cortesã e elitista, como a Ley porque se determinaõ os tratamentos, que se devem usar 

nestes Reynos, e Senhorios de Portugal, de 1739 (Provas 1950, t. IV: 383-387)?... O impressor 

do Directorio, Miguel Rodrigues, é, como se escreveu, Impressor do Eminentissimo Senhor 

Cardial Patriarca; D. Frei Manuel do Cenáculo, como destinatário das epístolas do doutor 

António Ribeiro dos Santos, ainda que em 1796 ou em 1808, é sempre Excelentissimo e 

Reverendissimo Senhor e no corpo das mesmas, sempre, Vossa Excelencia4... A lei cumpriu-se...

Os poderes do Rei afi rmam-se, mas limitam-se com o crescimento das estruturas da 

administração e das justiças. Um instituto jurídico, que se vai tornando distinto, ganha e 

afi rma-se sob a designação de Estado. Como escreveu Ribeiro dos Santos, o Estado não 

é nem pode ser um património; pois que o património é feito para bem do senhor, quando o 

príncipe é estabelecido para bem do Estado (in Pereira 1983, 310). Muito claro, é uma defi ni-

ção segura da relação de poderes Príncipe/Estado para garantir as permanências e per-

mitir a mudança.

Clara é ainda a apreciação que António Ribeiro dos Santos faz das práticas e lógicas de 

poder e de cultura do Marquês de Pombal, as quais descreveu a um destinatário anónimo:

 
Este ministro quis um impossível político; quis civilizar a nação e ao mesmo tempo fazê-la 

escrava; quis espalhar a luz das ciências fi losófi cas, e ao mesmo tempo elevar o poder real 

ao despotismo; inculcou muito o estudo do direito natural e das gentes e do direito público 

universal, e lhes erigiu cadeiras na Universidade de Coimbra, mas não via que dava luzes aos 

povos para conhecerem por elas o que o poder soberano era unicamente estabelecido para 

o bem comum da nação e não do príncipe, e que tinha limites e balizas em que se devia 

conter. (Dias 1975, t. 14: 447)

4 Cenáculo 2014, 29, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 72, 70, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 87, 88, 90.
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Os privilégios e excepções sentem o crescimento do Estado, que vive das leis, perante 

as quais, cada vez mais, todos se querem iguais. Os corpos de saber e de especular consa-

grados nos diferentes direitos opõem-se, anulam-se. As leis afi rmam-se, fugindo ao privi-

légio e à pertença a corpos sociais. 

Em todas estas permanências, mudanças, confi gurações e reconfi gurações, há políticas 

económico-sociais e de cultura. Nelas pode ver-se o desenho de intelectual do Doutor 

António Ribeiro dos Santos; mas como observá-lo e tentar a sua compreensão? Do que até 

aqui se escreveu, uma introdução generalista e ainda pouco sólida, resultam duas linhas a 

explorar, conclusões parciais, se se quiser. 

A primeira é a constante duplicidade do uso de palavras e de conceitos que é muito sig-

nifi cativa deste pensar do Barroco nas Luzes. A última passagem epistolar citada, de apre-

ciação à acção pombalina, é um exemplo acabado. As palavras e os seus conteúdos digla-

diam-se, procuram impor-se ou são revistos nos seus signifi cados. Faça-se uma lista: civilizar, 

nação, luz e luzes, ciências fi losófi cas, poder real, despotismo, direito natural e das gentes, gentes 

e povos, poder soberano, bem comum, nação. Ao longo do texto todas elas se tornaram evi-

dentes na construção da sociedade e dos poderes por António Ribeiro dos Santos. Os pares 

Reino/Estado, Príncipe-Rei/Estado, vassalos/cidadãos, Reino/Pátria, Reino/Nação assumem 

a dianteira no uso escrito ou na pressuposição resultante da análise documental. 

Talvez que em António Ribeiro dos Santos o que mais tenha mudado, não permanecido, 

seja o sistema de discurso e de suporte vocabular. Nota-se sucessivamente um cresci-

mento de racionalidade compositiva e de palavreado das Luzes. Ainda que o seu fundo 

descritivo seja de permanências ou de criação de disfunções orientadas para um ideário 

enciclopédico e pós-Revolução Francesa, o discurso é abertamente racionalizante, o que 

se evidencia, nomeadamente, nas construções de normativa jurídica ou na criação de 

orgânicas e classifi cações de bibliotecas (Ferreira 2011, 115-131).

A segunda é permanente e, muitas vezes, tão afi rmativa e envolvente que se perde 

para o investigador. Foi o que aqui aconteceu. A razão, enquanto lógica argumentativa e 

referente de cultura e de saber, devia ter sido mais presente neste inquérito. Assinale-se 

a sua presença constante, submersa ou afl orada, e a sua quase ausência neste estudo. 

Passe-se a palavra a António Ribeiro dos Santos e deixe-se encerrar o texto com uma sua 

explicação sobre o papel da razão nas permanências e mudanças:

 
A razão é clara. Contingente é todo aquele ente que depende de outro para a sua existência e 

conservação. Logo, a causa última de todos os contingentes não pode ser um contingente, pois 

que este ainda vinha a depender de outro para existir; mas deve precisamente ser um ente neces-

sário, o qual subsista por si mesmo e sem dependência de alguém. (In Pereira 1983, 208-209).
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Resumo

Este artigo centra-se na memória de António Ribeiro dos Santos e nas redes de sociabilidade 

do primeiro bibliotecário-mor da Real Biblioteca Pública da Corte. Na correspondência que man-
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A memória de António Ribeiro dos Santos 

Na primeira década do século XIX, António Ribeiro dos Santos redige um breve memo-

rial dos serviços prestados à Universidade e à Coroa. Depois de recapitular os penosos 

trabalhos e as honrosas missões que desempenhara como académico, magistrado, conse-

lheiro régio e construtor de bibliotecas, inventaria a sua vasta obra impressa e manuscrita. 

Os apontamentos que colige com o auxílio de mão amiga, num período difícil em que 

enfrenta o avanço da cegueira, fi xam os traços fortes de um autorretrato inacabado e 

revelam um singular percurso pessoal. 

Em 1 de fevereiro de 1813, o primeiro bibliotecário-mor da Real Biblioteca Pública da 

Corte – cargo instituído em 1796, aquando da fundação desta instituição – começa por 

elaborar uma primeira “Relação dos empregos e cargos e serviços” que desempenhara 

ao serviço da monarquia e na qualidade de conselheiro régio1. Num tempo, em que era 

“necessario sofrer e calar”, de incerteza e miséria generalizada, fruto das guerras napoleó-

nicas que assolaram a Península Ibérica, lamentava, em carta a um amigo, não ter “saude 

nem assossego de espírito; porque são muitos os cuidados que me opprimem em annos 

ja cansados; e tenho de sofrer aboletados os inglezes, que ontem se forão, amanhã hão 

de entrar outros”2. 

Em 1814, continuava preocupado em salvar a memória da sua brilhante posição de 

homem de letras e de ilustre jurisconsulto. Lamentava a falta de acuidade visual, mas 

não revelava falhas de memória. Na extensa nota autobiográfi ca escrita a 6 de agosto de 

1814 registava, com assinalável precisão, realizações, sucessos pessoais e profi ssionais e 

datas memoráveis. Neste papel, que subintitulou “Memórias de mim”, sobressaem as hon-

ras e os títulos que acumulou, ou seja, os sinais visíveis da posição elevada que conquis-

tara, por mérito próprio, na sociedade portuguesa, em fi nais do século XVIII3.

Provavelmente, no mesmo ano, compôs um outro texto de idêntica natureza, desti-

nado a ser divulgado em França, que intitulou: “Memorial da vida e obras do Dor Antonio 

Ribeiro dos Santos, dictado por elle mesmo o qual se lhe pedio para hum Artigo do 

1 Biblioteca Nacional de Portugal cod. 4714, fl . 103-106 – Relação dos Empregos e Cargos e serviços do 
Conselheiro Antonio Ribeiro dos Santos, feito em 1 de Fevereiro de 1813. Passaremos a utilizar, daqui em 
diante, a sigla BNP para referenciar a Biblioteca Nacional de Portugal e a abreviatura cod. em vez da 
palavra códice.

2 BNP cod. 4714, fl . 4.
3 BNP cod. 4714, fl . 96-102v. – Relação da Vida/do Dr. Antonio Ribeiro dos Santos Compilada por elle mesmo. 

Memorias de mim. Este documento foi transcrito e publicado por Dias (1975, 417-420). Sublinhe-se que 
este autor não indica na transcrição que publicou os respetivos folios do códice, nem incluiu na mesma 
publicação o documento anexo, intitulado: “Relação dos empregos, cargos e serviços do Conselheiro 
António Ribeiro dos Santos feito em 1 de Fevereiro de 1813”, fl . 103-106. 
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Dicionario Biografi co dos Homens de Letras que se publica em Paris”4. Trata-se de uma 

relação breve que concorre também para imortalizar o nome do seu autor e que, pela 

primeira vez, referencia o conjunto das obras manuscritas de Ribeiro dos Santos deposi-

tadas na Real Biblioteca Pública da Corte5. Sobre a referida doação o autor remete para 

o comentário do “douto Abade Joze Correia da Serra secretário que foi da Academia 

no Livro intitulado Archives Litteraires de l’Europe, impresso em Paris em 1804, nº 11, 

a pag. 280-281”6. 

Mais tarde, em 1816, averbava ao arquivo pessoal outras notas alusivas à sua obra 

impressa e manuscrita, nomeadamente, traduções sem menção de autoria, preleções 

lecionadas na Universidade de Coimbra e composições poéticas publicadas com o nome 

literário de Elpino Duriense. O papel que anexa a esta síntese manuscrita contém refe-

rências, elogios e críticas de outros autores aos seus ensaios, poesias e textos jurídicos7. 

Reúne um elenco vasto de testemunhos, desde os de académicos que com ele polemiza-

ram, como Pascoal José de Mello Freire e Francisco Garção Stockler, até à menção que lhe 

é feita pelo incógnito tradutor holandês das suas “Memorias de Literatura Sagrada dos 

Judeus Portugueses”. Não esquece os comentários do jesuíta Juan Francisco Masdeu, autor 

da História Critica de España, e outras referências à sua obra, elaboradas, nomeadamente, 

por José Silvestre Pinheiro Ferreira, João Pedro Ribeiro e, entre outros, pelos editores do 

Jornal de Coimbra (1812-1821) e do Jornal de Belllas Artes ou Mnemosine Lusitana (1816-1817), 

respetivamente, o médico José Feliciano de Castilho e o literato Pedro Alexandre Cavroé. 

Tendo publicado poesias e ensaios no Jornal de Coimbra e recebido públicos elo-

gios no mesmo periódico8, particulariza, no entanto, a referência dirigida pelo editor 

4 BNP cod. 4714, fl . 141-147 – Memorial da vida e obras do Dor Antonio Ribeiro dos Santos, dictado por elle 
mesmo o qual se lhe pedio para hum Artigo do Dicionario Biografi co dos Homens de Letras que se publica 
em Paris.

5 Em 1814 Ribeiro dos Santos doa à Real Biblioteca Pública da Corte outros manuscritos, de composição 
alheia que integravam o seu espólio. O sumário desta doação foi transcrito por Dias (1976, 5-48). 

6 BNP cod. 4714, fl . 146 – Memorial da vida e obras do Dor Antonio Ribeiro dos Santos, dictado por elle mesmo 
o qual se lhe pedio para hum Artigo do Dicionario Biografi co dos Homens de Letras que se publica em Paris.

7 BNP cod. 4714, fl . 115-118v – Por honra minha e por gratidão aos que me tem honrado nomearei aqui as 
pesçoas que de mim fallarão em suas obras...

8 BNP cod. 4714, fl . 118V: “Os autores dos Jornaes de Coimbra fi zeram memoria de mim dando a alguas 
poesias minhas debaixo do nome poético que tenho tomado de Elpino Duriense. Jornal de Janeiro 
de 1813 e Jornal nº XV de Março de 1813 p. 245-257”. Foram publicados também no mesmo jornal os 
seguintes textos de sua autoria: “Discurso sobre a pena de morte e refl exões sobre alguns crimes”, n.º 
XXXIII, Parte II, vol. VII, [1814], pp. 101-147 (colocamos a data entre parêntesis retos porque o vol. VII 
reporta-se, na folha de rosto, ao ano de 1814, embora o artigo tenha a indicação de ter sido impresso 
em 1815); e “Considerações sobre alguns artigos de jurisprudência penal militar”, n.º XXXIV, Parte II, vol. 
VIII, 1817, pp. 118-133. 
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Pedro Alexandre Cavroé ao “Bibliothecario Maior, o Ilustrissimo Senhor Desembargador 

Antonio Ribeiro dos Santos, que tem honrado a Republica Litteraria com optimas compo-

sições, entre ellas merecem especial menção as suas excelentes Poesias, ha pouco impres-

sas na Impressão Regia; e a tradução das Odes de Horacio”9. 

Da avaliação realizada fi ca a ideia de que a ascensão social de Ribeiro dos Santos 

– oriundo de uma família da burguesia nortenha com ligações comerciais ao Brasil – prin-

cipia na Universidade e culmina na Corte (Pereira 1983, 13-15). Como conselheiro régio, 

guarda ponderada distância crítica em assuntos relacionados com o modo de governo 

e com o exercício da justiça em Portugal. Como académico e magistrado, não ignora o 

espírito de fação dos seus antagonistas. No entanto, estes aspetos são totalmente silen-

ciados na notícia autobiográfi ca dos serviços, benefícios e cargos exercidos por Ribeiro 

dos Santos.

Num outro plano, o trabalho do compilador não deixa de fora catálogos de livros, com 

referências bibliográfi cas suas e de amigos, centena e meia de códices manuscritos e 

cópias de extratos de escritos nacionais e estrangeiros alusivos à sua obra e à sua pessoa. 

E tudo isto para que, depois do seu passamento, os prelos divulgassem a grandeza do 

autor e a singularidade da sua vasta obra literária, científi ca e institucional. 

A consciência da corrupção do tempo e o receio de apagamento da memória do homem 

de letras mobilizam o trabalho de compilação de Ribeiro dos Santos. Depois da Revolução 

Francesa, não deixa também de lamentar a sorte dos homens ilustres e o tratamento igua-

litário dado ao rude e ao sábio após a morte. Por isso, escreve: “O que eu, porém, mais 

choro he ver que o Sabio / Corre igual sorte, na mortal carreira” (E. Duriense 1812, 2, 175).

Na qualidade de bibliotecário da Universidade (1777-1796) e de primeiro bibliotecário-

-mor da Real Biblioteca Pública da Corte (1796-1816), a sua atuação em prol da conserva-

ção patrimonial do livro é também ela ditada por uma profunda preocupação de combate 

à desclassifi cação e ao banimento, por falta de tratamento, classifi cação e arrumação de 

vastos acervos bibliográfi cos (Cabral 2014, 258-282; Cunha 1913, 267-279; Oliveira 2012, 

129-144). 

De facto, a Real Biblioteca, segundo o espírito e a letra do alvará que sustenta a sua 

criação, datado de 29 de fevereiro de 1796, fora constituída para preservar a memória 

de tempos passados e as glórias da literatura lusitana e estrangeira. Reduto de memó-

ria e espaço aberto à modernização e renovação cultural do país, a biblioteca é descrita 

como “hum riquíssimo deposito” de tesouros acumulados em “todas as Artes e Sciencias, 

9 BNP cod. 4714, fl . 138. A anotação de Ribeiro dos Santos remete para o n.º 9 do Jornal de Belllas Artes ou 
Mnemosine Lusitana, embora mencione a notícia na p. 137 em vez da p. 149, em que efetivamente foi 
publicada. 
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e onde se achem, com os livros mais preciosos pela sua raridade, e estimação, os monu-

mentos mais respeitáveis das mesmas Artes, e Sciencias” (Cabral 2014, 236-239). A “bem 

da literatura nacional” – a expressão é de Ribeiro dos Santos – a Biblioteca lisbonense não 

só perpetuava preciosas coleções de livro antigo como, mediante uma esclarecida polí-

tica de aquisições, disputava um lugar de destaque entre “as mais afamadas [bibliotecas] 

de toda a Europa”, desígnio que o seu diretor mantinha junto de eruditos e esclarecidos 

interlocutores e que se coadunava, perfeitamente, com o espírito enciclopédico das Luzes 

(Pereira 2006, 11-21). 

No trabalho de organização dos livros, a exaustividade aplicada a uma infi nidade de 

saberes respeita, na ordem prática, a curiosidade dos sábios e satisfaz, ao mesmo tempo, 

a exigência de aplicação e de utilidade reclamada pelos fi lósofos. Deste modo, na biblio-

teca cruzam-se dois planos imaginários: um orientado para a valorização pedagógica 

do passado, outro aberto à divulgação e constituição do saber moderno. Enfi m, as duas 

vias que caracterizam o modelo do sábio e do pensador esclarecido que dirige a institui-

ção convergem para a conservação dos traços do espírito humano revelados na e pela 

História. A própria riqueza dos monumentos dispersos no tempo e no espaço desperta o 

desejo inquieto de unidade e de classifi cação (Goulemot 1996, 285-298).

É através do catálogo e da acessibilidade ao livro que a biblioteca se torna pública. 

Fundada na época das Luzes, a sua organização refl ete a matriz cristã do saber enciclo-

pédico e fi losófi co do ordenador dos livros. No conjunto dos campos de leitura da “casa 

dos livros”, defi nidos por Ribeiro dos Santos, a fi losofi a, decorrente do livre exercício da 

razão, alicerça-se no conhecimento das artes e das ciências da natureza. Porém, para 

Ribeiro dos Santos, Razão e Natureza eram inconcebíveis sem a ideia de criação divina 

(Calafate 2001, 3, 425).

Inspirado pela bondade de um Deus justo e eterno, distinto da natureza contingente 

das criaturas por si criadas, Ribeiro dos Santos não teme a imortalidade transcendente, 

teme antes a insufi ciência ôntica e ética da natureza humana. Contra o carácter precário e 

imperfeito das realizações do espírito humano, proclama a infi nita grandeza de Deus, afi r-

mando, em A verdade da Religião Cristã, que “a pasmosa máquina do universo que temos 

continuamente diante dos olhos é um testemunho visível da existência e perfeição de um 

Senhor Omnipotente, de cujo infi nito Poder e Sabedoria são estas maravilhas um perfeito 

rascunho” (Santos 1787, 1, 21).

Seguindo esta linha de pensamento, as bibliotecas que Ribeiro dos Santos organizou 

na Universidade de Coimbra e na Corte não só espelham aquele invisível princípio orde-

nador como intentam conservar intactas as marcas de um vasto e admirável conjunto de 

saberes, considerados sempre como ‘rascunhos’ de Deus. 
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Para além da invisível motivação que subjaz ao monumental trabalho do bibliotecário 

universitário e régio, não podemos esquecer que o homem de letras que exprime o desíg-

nio metafísico de identifi cação da crença com a obra que ele próprio como cristão realiza 

é, aos olhos do mundo, um sábio que ocupa uma posição eminente no campo das letras 

e do poder. Não só serve a política cultural de prestígio do absolutismo mariano como, 

no desempenho das suas funções de conservador, académico e bibliófi lo, faz prova de 

erudição e de liberalidade, de enciclopedismo e de fi delidade cristã. 

Sociabilidade literária e correspondência amical 

No quadro da convivialidade ditada pelo culto do livro, o retrato de Ribeiro dos Santos 

é bem fi xado por Frei Manuel do Cenáculo, que ideou, no tempo do marquês de Pombal, 

a biblioteca pública lisbonense e contribuiu para a sua formação como organizador e 

mecenas. Não sendo o único nem o exclusivo impulsionador desta criação, também sus-

tentada pelo engenheiro Manuel da Maia, em 1755, Cenáculo teve um papel importante 

no estabelecimento da biblioteca pública em Lisboa (Domingos 2006a, 23-45 e 2006b, 

11-23; Cabral 2014, 149-170). Para aquele prelado, pedagogo e insigne homem de letras, 

Ribeiro dos Santos era um “sapientíssimo senhor”, um “sacerdote benevolentíssimo” do 

“templo da sabedoria” que, pelo “seu engenho, saber e experiência da Causa Pública”, 

solicitava para os livros, de todas as idades e géneros, “perpétua vida” e os franqueava, 

com inteira liberdade, aos leitores seus contemporâneos (Domingos 2014, 32-40).

Assistindo e colaborando ativamente com o recém-nomeado bibliotecário-mor, Frei 

Manuel do Cenáculo, em outubro de 1796, fala de uma “já numerosa e amável sociedade 

no Museu Público” – designação que usa para nomear, inicialmente, o acervo de livros, 

as coleções de moedas e medalhas e a pinacoteca reunidas no espaço da biblioteca – e 

refere também as suas expectativas em relação à utilidade pública e à merecida fama do 

acervo português no contexto dos “Auditórios Literários da Europa” (Domingos 2014, 37). 

São palavras bem medidas, de quem conhece, em profundidade, os livros conservados, os 

meandros da censura, os circuitos internacionais da livraria do século XVIII e os homens de 

letras, nacionais e estrangeiros, que poderiam vir a frequentar a biblioteca. 

A amenidade intelectual e a cordial urbanidade que caracterizam as formas de trata-

mento e de diálogo epistolar dos dois infl uentes conselheiros e executores da política 

cultural do absolutismo esclarecido que temos vindo a referir deve ser igualmente assi-

nalada. Tendo servido com manifesto empenho pessoal a monarquia em momentos dis-

tintos – Frei Manuel do Cenáculo no reinado de D. José I e Ribeiro dos Santos no reinado 

de D. Maria I –, ambos partilham, no essencial, um ideário fi losófi co comum. Sustentam 
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o regalismo, ostentam como divisa o progresso do conhecimento, concorrem com a sua 

ação para a promoção da educação e divulgação das letras, acreditam no bem-estar tra-

zido pela civilização e na felicidade terrena como justa e equilibrada aspiração de vida 

(Marcadé 1978; Pereira 1983). 

Provindos ambos de famílias plebeias, ascenderam, com brilho e austera disciplina de 

trabalho, a altos cargos no meio social português. Estiveram no fulcro da política seculariza-

dora do ensino e das instituições académicas e literárias nacionais. Interpretaram a moder-

nidade fi losófi ca e a liberalidade das Luzes e transpuseram parte dos ideais e realizações 

deste movimento cultural para as instituições que fundaram e dirigiram. Ambos cultivaram, 

sem interregno e com notória delicadeza, a sociabilidade literária. “A generosa civilidade” 

aplicada por Frei Manuel do Cenáculo à pessoa de Ribeiro dos Santos encontra eco, em 

forma de réplica, nas expressões seculares de tratamento usadas pelo bibliotecário-mor 

quando se dirige ao bispo, considerando “os extremos da sua benevolência e cortesia” e, 

mais ainda, os seus “patrióticos sentimentos [...] de pay da Patria” (Domingos 2014, 30, 51, 45). 

Se bem interpretamos o seu pensamento, Ribeiro dos Santos, na linha da ilustração 

católica, faz depender a consecução da felicidade individual e coletiva da justiça e do 

amor ao próximo. Segundo ele, os sentimentos espontâneos que brotam do coração 

humano denotam a tendência comum dos indivíduos para a sociabilidade. Recusando o 

contratualismo no plano civil, sustenta, na ordem natural, a unidade do género humano. 

Por isso escreve: “A Humanidade hé huma virtude a mais íntima do coração do homem, e 

virtude de todos os tempos, e de todas as idades. A barbária, e cegueira dos séculos mais 

duros não pode servir de desculpa à deshumanidade, por maiores que fossem as trevas 

desses tempos, nunca se podia escurecer entre os homens a luz da razão, e o íntimo sen-

timento da natureza” (Dias 1975, 455). 

Nas refl exões do canonista, a sociabilidade em geral alicerça-se na caridade cristã. 

Remetida para o plano religioso, esta não colide com a caridade civil, virtude pública 

muito louvável que tende a fortalecer o ideal de bem comum no respeito pela benevolên-

cia cristã (Magnino 1960; Mestre Sanchis 1993). Na esteira desta conceção de caridade civil, 

não surpreende que a afabilidade e o respeito devido ao tratamento da pessoa humana 

ocupem um lugar de relevo na correspondência amical de Ribeiro dos Santos.

Assimilando os códigos de etiqueta e de boas maneiras correntes na sociedade sete-

centista, Ribeiro dos Santos distancia-se da arte de bem viver da fi dalguia e renuncia, 

com mais difi culdade, aos espaços de sociabilidade mundana ou de salão, de natureza 

mais interclassista, que existem na capital. Em carta datada de 26 de dezembro de 1788, 

endereçada ao doutor Bento de Sousa Fonseca, residente em Coimbra, afi rma perentoria-

mente que não cultiva o espírito dos cortesãos que frequentam a Corte (Dias 1975, 466). 
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É aliás bastante crítica a visão que tem do modo de vida da fi dalguia. Paralelamente, não 

esconde a sua desconfi ança perante o reclamado lustre literário de alguns fi dalgos. 

A partir de um episódio ocorrido na Real Academia das Ciências de Lisboa, agremiação 

de que era sócio de número, comenta o testemunho recebido e satiriza a posição assumida 

por um académico aristocrata, sem temer qualquer represália. Confronta assim o amigo, 

não identifi cado, mas também ele académico, com a sua interpretação: “vós fi castes satis-

feito com a voz do Fidalgo Mello, que vos disse haver seguido o meu voto na famoza cessão 

da Academia, dando-me a Salva de me chamar meu Mestre. Haveis isto por civilidade e 

gratidão de bom discípulo, e eu por mostra de soberba e arrogância; vede lá quão diferen-

temente discorremos: sabei, se o não sabeis, que hum Fidalgo conta os seus Mestres no 

numero dos seus criados, e elle quiz contar-me por hum delles” (Dias 1975, 427). 

Na aparência igualitária, a sociabilidade académica acarretava, como se depreende, 

compromissos e preconceitos sociais de difícil aceitação para espíritos críticos e indepen-

dentes, como era o caso de Ribeiro dos Santos. De resto, o distinto relacionamento que 

mantém com dois secretários da Real Academia das Ciências é, só por si, revelador das 

suas afi nidades eletivas. Em carta não datada, mas escrita provavelmente em 1795, para 

o seu colega e amigo Doutor Simão Cordes Brandão e Atayde, lente de Direito Natural 

na Universidade de Coimbra, lamenta a partida para o exílio do abade Correia da Serra, 

ocorrida na primavera desse ano. “Sem suspeita ou de cortesia ou de lisonja”, considera-

-se fi el amigo de Correia da Serra, “varão que nos faz falta”, assevera Ribeiro dos Santos, 

acrescentando que “a Academia, a Literatura Portuguesa, a Capital e a Nação toda perdeo 

muito na sua retirada porque tinha nelle hum Filologo Douto, hum Filosofo sabio e hum 

cortezão polido, e o homem mais capaz de infl uir na reformação das Sciencias e de formar 

o gosto dos nossos Compatriotas” (Dias 1975, 471). 

Afi guram-se mais tensas, em contrapartida, as relações que mantém com outro secre-

tário da Academia, o matemático Francisco Garção Stockler. Num primeiro momento, 

parece ter havido uma certa hostilidade recíproca, particularmente após Garção Stockler 

ter recitado na Academia o Elogio do doutor Pascoal de Melo Freire, émulo e opositor de 

Ribeiro do Santos na Junta de Revisão do Novo Código (Pereira 1983). As cartas troca-

das, em 1799, entre o matemático e o canonista são, no mínimo, pouco amistosas. Garção 

Stockler alega que Ribeiro dos Santos se esquece “algumas vezes das leis da Civilidade” e 

este responde-lhe considerando impróprios e “dezuzados” os termos da carta que rece-

bera do secretário perpétuo da Academia. Acusa-o de “dar arbítrios e lições dogmáticas 

sobre as praticas da Academia”, em tudo contrárias ao respeito e liberalidade que carac-

terizavam o trato académico (Dias 1975, 438-439). Com o passar do tempo, os motivos 

de tensão entre os dois académicos terão sido ultrapassados, pois o jornal O Patriota, 
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do Rio de Janeiro, publicou, no rescaldo das campanhas napoleónicas, duas odes de recí-

proco aplauso, uma de Garção Stockler e outra de Ribeiro dos Santos10. 

Em suma, Ribeiro dos Santos acusava a prepotência do secretário e reclamava o direito 

ao livre exercício da crítica no interior daquela prestigiada agremiação científi ca. E não era 

a primeira vez que assim procedia. Ainda na Universidade, a contenda que manteve, em 

1785, na Congregação da Faculdade de Leis e Cânones, com o Principal Mendonça, a pro-

pósito da qualifi cação prévia dos candidatos a Conclusões Magnas, ditou a sua expulsão e 

desterro no Porto durante um ano (Pereira 1983, 27-35). Crítico em relação ao autoritarismo 

reitoral e avesso ao espírito de fação que então grassava no claustro académico, Ribeiro 

dos Santos sofrera também a injúria, por parte do reitor, de ser tomado como suposto 

autor do poema satírico O Reino da Estupidez que, na altura, corria anonimamente, em 

várias versões e cópias manuscritas, em Coimbra11. As proposições do Reino da Estupidez 

eram-lhe familiares. Conhecia bem os argumentos da contestação à política reitoral do 

Principal Mendonça e prontamente reagiu, denunciando, todavia, a falsidade da atribui-

ção autoral daquele poema satírico. No rescaldo deste incidente, depois do afastamento 

do reitor e da sua reintegração como professor, a reputação granjeada pelo canonista e 

bibliotecário da Universidade foi ganhando expressão pública, conforme deixam perce-

ber as cartas de Ribeiro dos Santos a amigos e familiares, escritas neste período. 

Em Coimbra, o canonista, estimado pelos estudantes e respeitado pela maioria dos 

colegas da sua Faculdade, cimentou, entre 1777 e 1796, duradouros laços de frater-

nidade intelectual com os colegas que com ele residiam no Colégio dos Militares. 

Neste “tabernáculo das Letras” – a expressão é de José Agostinho de Macedo 

(1827, 12) – conviveu e dialogou sobre questões literárias, nomeadamente, com o dou-

tor José Barroso Pereira e com o doutor Ricardo Raimundo Nogueira. Alguns trechos 

poéticos que publicou posteriormente, sob pseudónimo arcádico de Elpino Duriense, 

reportam episódios desse tempo, e ainda afeições pessoais, predileções de leitura 

e comuns interesses fi losófi cos (Cunha 2004, 469-480). Nesta fase, a sociabilidade 

literária, marcada pela abertura à fi losofi a moderna, atesta também a persistência 

10 BNP cod. 4714, fl . 118-119. Nos papéis de Ribeiro dos Santos encontram-se também poesias manuscritas 
da autoria daquele académico e matemático. 

11 O poema anónimo O Reino da Estupidez tem sido atribuído a diferentes autores. Luís Albuquerque 
(1975) atribui-o a Francisco de Melo Franco. Partindo da análise de uma cópia do poema, Ofélia Paiva 
Monteiro (1982, 199-253) discutiu aquela atribuição e alargou as possibilidades de compreensão auto-
ral do texto também a Ribeiro dos Santos. Correndo anónimo, acrescentado e corrigido a várias mãos, 
e também atribuído, na época, a António Ribeiro dos Santos, o poema satírico O Reino da Estupidez 
refl ete, acima de tudo, a força da opinião crítica e o ambiente de contestação académica vivido na 
Universidade em meados dos anos oitenta do século XVIII. 
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da leitura dos autores clássicos. A este propósito, refi ra-se a atribuição da Poética de 

Aristóteles, traduzida do grego em portuguez, publicada em 1779, a Ricardo Raimundo 

Nogueira, obra em que Ribeiro dos Santos participou com uma introdução. Esta linha 

de cumplicidade literária projetou-se, mais tarde, na versão portuguesa da Lyrica de 

Quinto Horacio Flacco (1807), traduzida por Ribeiro dos Santos e por ele dedicada a 

Raimundo Nogueira. Este amigo, que haveria de suceder-lhe no lugar de bibliotecário 

da Universidade, depois de 1796, acabou por acompanhar de perto os mais signifi -

cativos trabalhos produzidos posteriormente pelo prestigioso canonista, académico, 

fi lósofo e homem de letras (Nogueira ed. Araújo 2012, 19-21). 

O círculo de sociabilidade literária de que faziam parte ter-se-á alargado na capital. 

Evidências documentais atestam a entrada em cena de fi guras femininas em saraus poé-

ticos ou salões frequentados em Lisboa por Ribeiro dos Santos, com destaque para o 

aplauso reservado às obras poéticas da marquesa de Alorna e da condessa do Vimieiro12. 

De resto, nas suas memórias, Ribeiro dos Santos não deixa de assinalar a fi nalidade do con-

vívio que animava regularmente o salão da casa de D. Sancho de Faro. Por isso, escreve: 

“Em 1780 fui convidado para a Academia instituída na casa do Conde do Vimieiro, desti-

nada a trabalhar nas collecções das vidas dos Portugueses distintos por merecimento” 

(Dias 1975, 418).

No meio feminino, outras fi guras devotadas às letras manifestam publicamente o seu 

apreço pela pessoa e obra de Ribeiro dos Santos, conforme revelam as missivas trocadas 

com D. Maria Luísa de Valleré, fi lha de Guilherme Valleré, engenheiro militar ao serviço do 

conde de Lippe e, mais tarde, inspetor-geral de artilharia, fortifi cações e do Real Corpo dos 

Engenheiros13. São também ditadas pela curiosidade literária e pela admiração as con-

sultas e os elogios que recebe de D. Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho, que 

12 BNP cod. 3220, Poezias da Exma. Senhora D. Leonor de Almeida e Lorena. Condessa de Oyenhausem 
[Manuscrito] / copiadas de seus proprios originaes por diligencia do D.or Antonio Ribeiro. No espólio de 
manuscritos que doou à Real Biblioteca da Corte encontram-se outras coletâneas poéticas e textos lite-
rários de mulheres, especialmente, as Poezias da Illma e Exma. Senhora Condessa do Vimieiro [Manuscrito] 
/ copiadas de seus proprios originaes por diligencia do D.or Antonio Ribeiro; Poezias de Michaella de Souza 
Balsemão [Manuscrito] / copiadas de seus proprios originaes por diligencia do Doutor Antonio Ribeiro; e de 
Catarina de Souza Balsemão, Fábulas copiadas dos seus originaes [Manuscrito] / copiadas de seus proprios 
originaes por diligencia do D.or Antonio Ribeiro. 

13 BNP cod. 4714, fl . 32-37v – Carta a D. Maria Luisa de Valleré, escrita em maio de 1809. Entre outros teste-
munhos, refi ra-se uma segunda carta da mesma senhora dirigida a Ribeiro dos Santos, datada de 25 de 
janeiro de 1810, em que aquela ilustre correspondente louva as qualidades, “o merecimento e luzes” de 
seu pai. A referida carta foi publicada no Jornal de Coimbra, n.º XXXIII, Parte II, vol. VII, 1814, 148.
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acompanhou a transferência da Corte para o Brasil e que veio a ser camareira-mor e ama 

dos fi lhos de D. Pedro I14. 

Devido ao bom conceito granjeado pelos seus estudos e intervenções públicas, Ribeiro 

dos Santos passou também a ser interpelado, na Corte, por inopinados e importunos 

interlocutores que, por tudo e por nada, demandavam o seu parecer. E como a escrita 

há muito se tinha tornado para ele uma obrigação diária, não deixa de confi denciar a um 

amigo que vive rodeado de “hipócritas na ordem moral” e de “cáusticos na ordem civil”. 

Respeita as regras da convivialidade mundana, mas alega ter difi culdade em ver-se livre 

de “tais sanguixugas” e o pior, acrescenta ele, “he que me contam a vida alheia, o que me 

não importa; huns me referem as fradarias das eleições, dos Capitulos outros impingem-

-me as suas composições para lhas gabar de boas; hum falla da sua demanda, outro da 

riqueza do Quintella, e do Bandeira” (Dias 1975, 435).

Este frenesim social quebrava, por vezes, a sua meticulosa disciplina diária de estudo 

e de trabalho. Basta pensar nas horas que consagrou à leitura, à escrita, à correspondên-

cia, à seleção de informação manuscrita, à classifi cação e organização de milhares de 

livros da Biblioteca, à fi xação e transcrição de textos e à censura de livros e teses para 

concluirmos que o trabalho intelectual solitário ocupava boa parte do seu quotidiano. 

De qualquer forma, os testemunhos que referimos situam-no também no plano de uma 

calculada sociabilidade intelectual tipicamente iluminista, assente numa subtil mescla 

de isolamento e convívio, de independência e partilha, de tranquilidade e celebração 

(Masseau 1984; Roche 1988; Bots e Waquet 1997). 

Portanto, a convivialidade intelectual era o reverso, umas vezes desejado outras vezes 

obrigatório, das múltiplas atividades de gabinete que absorviam o dia a dia de Ribeiro 

dos Santos. 

Por fi m, no assimétrico sistema de trocas sociais e vantagens culturais que, por dever 

de ofício, teve de alimentar, nem sempre sobressai a sinceridade no trato e nas palavras. 

A prova de que a civilidade requeria, ao mesmo tempo, ocultação de sentimentos e lar-

gueza de gestos (Araújo 2016, 132-143) pode facilmente aferir-se na crítica que formulou à 

reforma pombalina da Universidade (1772). Em segredo, confi ava a um amigo que aquela 

reforma dececionara a ilustração portuguesa porque o marquês de Pombal “não tinha 

intelligencia para conhecer as coisas sólidas nem Conselheiros illustrados, que sobre ellas 

lhe dessem luz nem executores hábeis que executassem” (Dias 1975, 449). Deste modo, 

sublinhava o seu distanciamento crítico face ao trabalho de aconselhamento e direção 

14 BNP cod. 4714, fl .135 –135V – Copia de um § de huma carta de D. Marianna Carlota de Verna escrita no Rio 
de Janeiro de 21 de Abril de 1813. 
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das reformas educativas de Frei Manuel do Cenáculo, fi gura que, todavia, respeitava e 

com quem veio a manter, posteriormente, uma elegante e civilizada correspondência, 

como atrás assinalámos. 

O livre exercício da crítica e a questão da abolição da pena de morte

O livre exercício da crítica é constante no diálogo que Ribeiro dos Santos estabelece 

com outros espíritos abertos às novidades do século. Os ideais de virtude e felicidade 

que sustentam a sua conceção individualista e secularizada de sociedade, sendo inspira-

dos na lição dos fi lósofos modernos, inserem-se na linha de um catolicismo esclarecido. 

Acredita no consentimento esclarecido do indivíduo em sociedade e na capacidade de 

regeneração da natureza humana em todas as situações da vida. A sua defesa do homem 

alicerça-se nos sagrados deveres que ligam o crente ao próximo. Deste fi o condutor mana 

o seu humanismo racionalista e crítico, centrado na valorização do homem, ou melhor, 

do ser humano, manifestação concreta de um género comum e universal, a humanidade. 

Por isso, na sociedade civil, as marcas que o indivíduo conserva do estado natural, mor-

mente a sua intrínseca liberdade, não podem, por qualquer razão, ser apagadas sem o 

seu consentimento ou aceitação. Consequentemente, a fi losofi a, o direito e as leis da eco-

nomia concorrem para a afi rmação da crueldade e inefi cácia social da escravatura civil, 

consentida pela Igreja, durante séculos, contra a sã doutrina evangélica do cristianismo. 

Na correspondência a um amigo são evidentes as motivações cristãs e as razões fi losófi cas 

que o levam a enfatizar, com estes argumentos, a ideia de que “nenhum motivo racional” 

justifi cava a escravidão. Numa dessas cartas, cita De Felice, Montesquieu e Adam Smith, 

entre outros autores, para sustentar que a escravatura “repugna á forma dos melhores 

governos [...] se oppoem á Economia e [...] he contraria a Humanidade” (Dias 1975, 487-488).

Estava ciente e afi rmava que “não servia bem a Patria, nem o Príncipe, violando as Leys 

da Humanidade”. Na base do mesmo postulado ético-jurídico, condenava a arbitrarie-

dade política e a crueldade da justiça régia no tempo de D. José I. Em concreto, acusava 

o marquês de Pombal de ter fomentado a “desconfi ança, a inconfi dência” e “as delações 

secretas”, sacrifi cando “vitimas desgraçadas aos ferros, aos calabouços, aos suplícios, [e] á 

morte mais tyrana, e afrontosa” (Dias 1975, 445). 

 A exigência humanista de afi rmação da dignidade e respeito pela condição humana 

impõe-se como limite ético-racional ao exercício soberano do poder político. A mesma 

fi losofi a implica uma franca abertura ao processo de secularização social. A visão seculari-

zada de Ribeiro dos Santos, ao assentar na caridade, na humanidade e na justiça, é porta-

dora de um outro olhar sobre o povo cristão. De forma inequívoca, o seu modelo de vida 



Sociabilidade literária e discurso humanitarista de António Ribeiro dos Santos | 57

cristã tende para a valorização dos leigos no seio da igreja. Neste capítulo, subalterniza e 

chega até a repudiar os excessos resultantes da experiência da cela conventual e do reco-

lhimento místico, por considerar que ambos contribuíam para “estancar a nascente de 

todos os prazeres da natureza humana, [e] para lhes substituírem outros de hum mundo 

methaphysico e ideal” (Dias 1975, 490). Duvida, portanto, que possam sentir-se “pessoas 

do mundo” tantos homens e mulheres “privados das impressões dos sentidos” e conclui 

que tais perplexidades são fruto da “mais alta Filosofi a” (Dias 1975, 490). Se a respeito de 

um assunto tão melindroso como este pede reserva e sugere ao amigo a quem comunica 

o seu pensamento que queime a carta para que “não a veja algum theologo” (Dias 1975, 

490), já em matéria de direitos não refreia a sua liberdade de pensamento. Neste domínio, 

merecem relevo as refl exões que expende a respeito da pena de morte. 

Em termos genéricos, relaciona a segurança pessoal dos cidadãos com o respeito 

devido à lei. Conforme explicita, a “primeira, principal e mais importante obriga-

ção de hum Ministro que o Príncipe põe à testa de um governo he manter a primeira 

Ley Constitucional, e fundamental de toda a Sociedade Civil, isto he a Segurança pes-

soal e Real dos cidadoens, que foi o porque os homens se ajuntarão em Sociedade, a que 

sacrifi carão grande parte de suas liberdades e franquezas naturaes” (Dias 1975, 445-446). 

Neste extrato de uma carta não datada a um amigo, também não identifi cado, Ribeiro 

dos Santos sustenta aquele princípio jusnaturalista contra os defensores da monarquia 

pura e contra os adeptos do ministério pombalino, dizendo que, no tempo do marquês de 

Pombal, “esta Ley sacrossanta foi calcada aos pés infames do tyrano”. 

Reconhecendo que a segurança dos cidadãos depende da administração da justiça, 

as suas ideias sobre o poder judiciário e sobre a reforma penal são suportadas por duas 

ordens de razões, “uma de Direito e outra de Política” (Santos 1814, 102). 

Mesmo não concordando com a severidade das leis penais da monarquia, não aponta 

para a derrogação imediata das mesmas. Afasta, portanto, do horizonte político “o perigo 

que há em acrescentar o mapa dos descontentes e acelerar cada vez mais as fermen-

tações dos inimigos do Estado” (Dias 1975, 440). Porém, ao expor, de forma livre e crí-

tica, o seu pensamento sobre a aplicação da pena capital, associa-se, inequivocamente, 

ao movimento de opinião europeu, inspirado pela obra Dei delitti e delle pene (1764), de 

Cesare Bonesana, marquês de Beccaria. No campo do direito, salvaguarda que as suas 

“ideias e sentimentos”, sendo ditados pelas “puras intenções de um coração sensível á 

Humanidade, e ao bem da Patria”, não deixam de ser tributárias das obras “de muitos 

Varões sábios” (Santos 1814, 102). Com esta advertência inicia o longo e bem fundamen-

tado artigo publicado no Jornal de Coimbra, com o título “Discurso sobre a pena de morte 

e refl exões sobre alguns crimes” (Santos 1814, 101-147). A data tardia desta publicação 
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não refl ete a anterioridade do pensamento de Ribeiro dos Santos sobre delitos e penas. 

Na verdade, as primeiras refl exões do autor sobre o rigor da lei judiciária e penal des-

pontam no contexto dos trabalhos que desenvolveu, a partir de 1789, como deputado 

e censor na Junta de Revisão e Censura do Novo Código (Pereira 1983, 269 e ss). Para 

além das críticas aos projetos de compilação de Mello Freire em matéria de direito civil e 

criminal, exerceu também o cargo de deputado e censor da Nova Junta do Código Penal 

Militar, tendo publicado umas “Considerações sobre alguns artigos de Jurisprudência 

Penal Militar” (1817) que comportam uma outra fi losofi a, mais humanitarista, de encarar a 

aplicação da justiça militar (Santos 1817, 118-133; Pereira 1983, 383). 

Numa primeira fase, as preocupações jus-racionalistas do censor aconselham a distin-

ção entre a lei e a sua aplicação. Considera a proporcionalidade da pena em relação ao 

crime e, opondo-se à arbitrariedade do sumo legislador, afi rma: “É um triunfo da liberdade 

quando as leis criminais tiram cada pena da natureza particular do crime; então todo o 

arbítrio cessa, a pena não depende do capricho do legislador, mas da natureza da coisa, e 

não é o homem o que faz violência ao homem” (Pereira 1983, 364). Com estes argumentos 

intenta diminuir o poder arbitrário da justiça régia e, ao mesmo tempo, contribuir para a 

instauração de “um equilíbrio entre as exigências de um processo e a sua brevidade, que 

concilie os direitos do homem com os da sociedade e os da defesa natural com o da acu-

sação, que tem por motivo a segurança pública” (Pereira 1983, 380). 

Em carta a um amigo, fala também, abertamente, da brutalidade e da inefi cácia da pena 

de morte, acrescentando que esta “não he mais efi caz do que a pena de escravidão per-

petua, para conter, e desviar o homem dos delitos” (Dias 1975, 440). Na mesma missiva 

exprime os fundamentos da sua posição abolicionista e, contra a opinião do seu inter-

locutor, não deixa de afi rmar que “no estado ordinario da Republica não he necessaria 

nem he util a Pena de Morte” “(Dias 1975, 440-441; Santos 1814, 115-121). Colocando-se 

no cerne do debate sobre a ilicitude da pena capital e sobre a inconveniência social e 

moral daquela cruel imposição (Venturi 1990; Ferrone 2003; Porret 2003) – debate para 

o qual convoca autores como Beccaria, Filangieri, Rousseau, Bentham e Mably –, Ribeiro 

dos Santos instaura uma signifi cativa fratura no terreno das ideias fi losófi cas e jurídicas, 

tornando-se precursor do movimento abolicionista em Portugal (Cruz 1967, 98). 

O seu ponto de partida fi losófi co é idêntico ao de Beccaria. Admite, portanto, que, 

“sendo a utilidade comum a base e o fundamento de todo o direito de punir, se deve 

considerar iníquo e injustifi cado todo o castigo que não se apresente como estrita-

mente necessário à conservação da ordem social e dos interesses gerais da sociedade”. 

Tal como o autor milanês, também Ribeiro dos Santos discute, ab initio, se “he lícita e até 

que ponto a pena capital” e se “ella convem ao estado ordinario da Republica” (Santos 
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1814, 101-102). Sem deixar de denunciar o rigor, a impunidade e a arbitrariedade da jus-

tiça penal, diverge de Beccaria quando sustenta o recurso à pena de morte em situações 

excecionais e quando admite a remissão da pena capital pela de “trabalhos públicos por 

anos ou por toda a vida”, moralmente mais aceitável. Em seu entender, a pena de morte 

poderia aplicar-se em caso de “sedição perigosa para o Estado, que se não pode aquie-

tar ou desfazer sem a morte de alguns sediciosos, ou dos seus cabeças”, e nos casos em 

que “periga a Patria ou mesmo os cidadãos ” (Santos 1814, 107). Em tais circunstâncias, o 

carácter excecional da pena responderia ao imperativo da conservação da monarquia e 

à absoluta necessidade de defesa da vida e segurança de todos. Rejeita, assim, “os prin-

cípios de Rousseau que pôs a vida do homem na sociedade por um dom condicional do 

Estado” (Santos 1814, 103). 

Em conclusão, as refl exões de Ribeiro dos Santos sobre o direito penal remetem para 

um quadro de normalidade em que, no domínio legal, a moderação e a proporciona-

lidade do castigo justo subsumem o impacto negativo da excecionalidade da pena de 

morte, prevista para situações de exceção política, mormente de carácter revolucionário.

Conhecendo a fi losofi a humanitarista de Beccaria e as orientações do reformismo jurí-

dico de Filangieri, Ribeiro dos Santos sustenta assim que “a Pena Capital não serve para a 

reparação do damno, porque a morte de um réo nem repara, nem compensa o mal que 

elle faz à Cidade ou ao Cidadão” (Santos 2014, 114). Sendo inútil, desnecessária e prejudi-

cial pelo exemplo de crueldade que oferecia à sociedade, a condenação à morte deveria 

deixar de se praticar. A este justo anseio, Ribeiro dos Santos, acrescenta outras preocupa-

ções, colhidas nas obras de Jeremias Bentham sobre legislação civil e penal, que apontam, 

no âmbito do utilitarismo jurídico, para a necessidade de uma reforma social de base legal 

capaz de levar em linha de conta o lugar e a função da prisão e a utilidade do delinquente 

na comunidade. 

As ideias fi losófi cas e jurídicas de Ribeiro dos Santos evidenciam que assimilou, em 

tópicos capitais de doutrina, o essencial das teses dos mais importantes fi lósofos estran-

geiros que cita. Com sentido de atualidade, produziu um pensamento próprio sobre a 

reforma da legislação civil e penal em Portugal. A publicidade que acabou por conferir às 

ideias-chave do seu pensamento fi losófi co e político só em parte se relaciona com a polé-

mica jus-política que manteve com Pascoal José de Mello Freire, a propósito da revisão 

do projeto de redação do “Novo Código” (Pereira 1983). De forma mais ampla, Ribeiro dos 

Santos aproxima-se, em questões fundamentais, do limiar transformador proporcionado 

pelo debate de ideais alimentado por fi lósofos, publicistas e juristas europeus do século 

das Luzes.
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Resumo

A constituição de um esquema organizativo que permita, ao mesmo tempo, respeitar a hierar-

quia teórica de saberes e a arrumação prática dos livros que os contêm tem sido, ao longo de sécu-

los, uma das questões mais importantes da história das bibliotecas. Por um lado, a teoria classifi ca-

tiva sobretudo a partir do século XVIII, apresenta estruturas elaboradas para as grandes classes do 

Saber em que sobressai o princípio da hierarquia que ordena as diferentes áreas do conhecimento, 

da mais geral para a mais particular. Por outro lado, o espaço disponível para a arrumação dos livros 

condiciona a correta ordenação ora porque é limitado e não permite o crescimento da coleção, ora 

porque o número de obras em cada classe ou subclasse é variável, ora porque os formatos dos livros 

nem sempre se ajustam entre si, obrigando a soluções de arrumação que alteram o natural encontro 

entre a matéria e o livro que se procura. Ao ser chamado a desempenhar as funções de bibliotecário 

mor da Real Biblioteca Pública da Corte (RBPC), António Ribeiro dos Santos estava absolutamente 

ciente destas grandes questões. Conhecia os sistemas classifi cativos que se divulgaram pela Europa, 

sobretudo através das múltiplas edições de manuais destinados à boa formação de uma biblioteca. 

Conhecia os esquemas das grandes bibliotecas “enciclopédicas” em que o colecionador, individual 

ou coletivo, procurava criar e ampliar uma coleção tão completa quanto possível dos mais impor-

tantes testemunhos escritos (e não só…) ao longo dos tempos e tinha, para além de sólida forma-

ção intelectual, também a experiência de bibliófi lo e de bibliotecário da Universidade de Coimbra. 

Tendo em conta que a RBPC contava com um acervo apreciável de livros, ou seja, não foi constituída 

de raiz, a missão de António Ribeiro dos Santos no que à arrumação dos saberes diz respeito, con-

sistiu na criação de um corpus bibliográfi co, o mais coeso possível, distribuído metodicamente pelo 

conjunto das salas de que dispunha nas instalações do Terreiro do Paço. A aquisição de novas espé-

cies e a receção de doações acompanhou a arrumação das obras já existentes e exigiu a elaboração 
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de um esquema teórico e prático onde sobressai uma visão estratégica para o acervo da RBPC que 

a colocava, abertamente, entre os mais modernos estabelecimentos literários da época. O objetivo 

deste artigo consiste em apresentar a proposta de Ribeiro dos Santos para classifi car e arrumar os 

saberes da Biblioteca, contextualizando-a nos modelos que então se utilizavam na Europa, mas 

acompanhando nas matérias expostas, a perceção da orientação “enciclopédica” que pretendia 

para a grande biblioteca pública que, então, nascia.

Palavras-chave: Real Biblioteca Pública da Corte; António Ribeiro dos Santos; coleções bibliográ-

fi cas; sistemas de classifi cação; Iluminismo.

Abstract

The quest for the perfect classifi cation system has been an important issue faced by libraries and 

librarians, over the centuries. Ultimately, it is still today a relevant chapter in the History of Libraries. 

Knowledge and knowledge organisation pertain not only to the intellectual eff orts to elaborate a 

comprehensive hierarchical array of subjects but also with the practical actions involved in apply-

ing such a system when it comes to the physical displaying of books and other manifestations in 

the libraries’ shelves. When António Ribeiro dos Santos was called upon to direct the Royal Public 

Library (1796) he already had the experience of a similar position at the library of the University of 

Coimbra. Furthermore, he was a man of the Enlightenment, with a strong intellectual reputation, 

and a bibliophile too, which made him aware of the best existing manuals and bibliographies that 

advised on how to build a library and how to choose the adequate classifi cation system in order to 

make it useful for the readers. The object of this paper is to present Ribeiro dos Santos’ choices both 

intellectual and practical ones, in the Library’s organisation and management, highlighting his suc-

cessful eff orts to build a new “encyclopaedic” collection simultaneously focused on acquiring and 

displaying the latest scientifi c and technical bibliography, the valuable items of printed and manu-

script cultural heritage and a cabinet of Antiquities, as was common on the eighteenth century. 

Keywords: Royal Public Library; António Ribeiro dos Santos; bibliographical collections; classifi -

cation systems; Enlightenment. 



O saber de António Ribeiro dos Santos na arrumação dos saberes da real biblioteca pública da corte | 65

Introdução

A organização de uma biblioteca aberta ao público, no fi nal do século XVIII, pressupu-

nha, da parte do seu responsável, em primeiro lugar, um conhecimento profundo, atento 

e moderno sobre as obras que nela deveriam constar. Porém, e não menos importante, 

para que a biblioteca servisse os propósitos de informar e dar ao leitor (ou visitante, 

como então se designava) os livros do seu interesse, era fundamental estabelecer uma 

classifi cação do acervo, a qual pudesse, complementarmente, ajudar na arrumação física 

das espécies nas salas, estantes e prateleiras que constituíam o mobiliário da biblioteca. 

Esta evidência, que reconhecemos com facilidade ainda hoje, fora-se impondo ao longo 

dos séculos, de forma mais fortuita quando se tratava de pequenas coleções e mais impo-

sitiva quando os acervos eram vastos. Assenta basicamente na adoção de um elenco pré-

-estabelecido de matérias (a que podemos chamar esquema teórico de classifi cação) e de 

um conjunto de práticas organizativas que se implementam para tornar visível a classifi -

cação e compreensível a disposição dos livros nas estantes.

O delicado equilíbrio que se estabelece entre a teoria e a prática nem sempre é fácil de 

conseguir até porque, mercê de aquisições, ofertas e permutas, as bibliotecas tendem a 

ampliar as suas coleções, e o mesmo não acontece com os espaços disponíveis… Quando 

António Ribeiro dos Santos dá início às suas funções de bibliotecário-mor do reino, em 

1796, traz consigo a experiência da organização e direção da Biblioteca da Universidade 

de Coimbra, mas a montante da sua capacitação para o lugar estava, entre outras valên-

cias, a grande cultura escrita que possuía (Pereira 1983) e o conhecimento dos manuais 

que se editavam, quer sobre o modo de formar uma biblioteca, quer sobre as melhores 

obras e edições que nela deveriam constar. 

Que modelos seguiu no arranjo da Real Biblioteca Pública da Corte? Quais as áreas de 

saber que procurou privilegiar nas coleções? De que modo podemos encontrar as corren-

tes iluministas no seu projeto? 

Modelos de organização de bibliotecas

São estas, basicamente, as perguntas a que tentaremos responder e, começando pelos 

modelos teóricos e práticos que António Ribeiro dos Santos tinha à sua disposição, pare-

ce-nos importante apresentá-los em contexto. Com efeito, desde a Idade Média que é 

possível rastrear na composição do Trivium e do Quadrivium, as principais áreas do Saber 

consubstanciadas num elenco de matérias apresentadas de acordo com uma hierarquiza-

ção da sua importância, elenco esse que tinha aplicação prática especialmente no ensino. 

O Humanismo comporta uma dimensão diferente no domínio dos conhecimentos e a 



66 | Cultura 36 (2017)

biblioteca do Escorial, grande empresa de colecionismo dos saberes disponíveis na sua 

época, propõe um ordenamento diferente para esses mesmos saberes. Como diz Maria 

Teresa Amado (Amado 1997, 30):

“Progressivamente, a biblioteca mantendo a ordem do Saber tradicional, foi-se apro-

priando da cultura presente (aprendendo a incorporar nessa cultura o sentido da utilidade) 

quer pela introdução de novos títulos e de novos temas, quer pela língua que passa a ser 

usada, quer pelos suportes materiais arquivados (manuscritos), que passam a ser vistos como 

o material original em que deve basear-se a narrativa histórica, cada vez mais divulgada 

(e controlada) pelo livro impresso.”

A partir do século XVII, assiste-se a uma progressiva divulgação e aperfeiçoamento 

dos esquemas classifi cativos específi cos para a constituição e arrumação dos livros em 

bibliotecas, consolidando-se no século XVIII, com o grande desenvolvimento em termos 

de tratadística biblioteconómica e de mobiliário próprio para grandes e pequenas biblio-

tecas, aquilo que podemos designar por um novo paradigma no domínio das coleções 

bibliográfi cas (Campos 2013). 

Foi, naturalmente, o efeito do expressivo aumento da produção escrita a que a tipogra-

fi a dava forma, a existência de uma diversidade de temas cada vez maior e a vulgarização 

de hábitos colecionistas que levava ao surgimento de mais bibliotecas, quer particulares 

quer institucionais, religiosas ou laicas (Chartier & Roche 1988). 

Começaram a surgir tratados que propunham modelos para constituir e manter uma 

biblioteca, orientados para tipos distintos de prospetivos colecionadores, sobretudo a 

partir do século XVII, na assunção de que a posse de livros e mais ainda de uma biblioteca 

era um sinal de distinção social. Os autores, normalmente bibliotecários e/ou livreiros, 

começavam assim a criar um conjunto de princípios teóricos que valorizavam a classifi -

cação das espécies e a sua disposição harmónica e metódica nas estantes (Chartier 1997). 

Ao mesmo tempo, apresentavam listas das obras mais notáveis que qualquer boa biblio-

teca deveria conter e ainda conselhos sobre o mobiliário, a localização da biblioteca den-

tro da casa e o espaço de convivialidade que nela se deveria proporcionar. 

Olhando para os primeiros tratados publicados, é consensual considerar que se deve 

a Gabriel Naudé (1600-1653) o primeiro manual de biblioteconomia1, que intitulou 

Advis pour dresser une bibliotheque, onde se nota já o fi m dos antigos esquemas de saberes, 

1 Impressa pela primeira vez em 1627, conheceu várias edições. Usámos a de 1644, impressa em Paris por 
Rolet Le Duc.
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inclusive os humanistas, e o estabelecimento de um novo sistema onde despontam os 

saberes modernos. Naudé foi bibliotecário do cardeal Barberini e do cardeal Mazzarino, 

o qual, com a sua ajuda, constituiu uma biblioteca de  quarenta mil volumes. Com uma 

escrita descritiva sob forma de conselhos e com recurso a comparações, estabelece nesta 

obra alguns princípios fundamentais sobre a constituição de uma biblioteca, o principal 

dos quais é a noção de que a “alma” da biblioteca é a ordem. Sem uma ordenação lógica 

e coerente, os livros nas estantes assemelham-se a soldados numa batalha, sem capitães 

que os dirijam. A ordem de matérias que propõe articula-se em  sete grandes classes: 

Teologia, Medicina, Jurisprudência, História, Filosofi a, Matemáticas e Humanidades, para 

as quais é necessário dividir cada uma em particular de acordo com as matérias mais espe-

cífi cas; contudo, deve ter-se sempre em atenção os gostos do colecionador e as caracte-

rísticas que pretende imprimir à sua biblioteca. Grande ou pequena, com maior ou menor 

variedade temática, Naudé considera que, numa biblioteca, a chave para uma boa classi-

fi cação assenta sempre na escolha daquela que seja mais intuitiva, menos obscura e mais 

natural (Martin 1982).

Atente-se à modernidade das grandes classes que este autor propõe, as quais, com as 

devidas atualizações, estão ainda presentes nos esquemas de classifi cação que, na atua-

lidade, se utilizam em bibliotecas. A Teologia e a Jurisprudência provêm de esquemas 

mais antigos e tendem a manter-se, como vamos ver, nas tabelas dos séculos seguintes. 

A Medicina e as Matemáticas impõem-se como classes autónomas, não sujeitas à Filosofi a, 

e já veremos que em esquemas posteriores nem sempre será assim. A História (que ainda 

não era classe no século XVI) faz o seu aparecimento, e as Humanidades, que até têm um 

certo “sabor” atual, não tiveram continuidade no léxico das classifi cações, como veremos 

nos próximos exemplos. 

Terá esta obra infl uenciado António Ribeiro dos Santos? No que respeita aos princípios 

que nela se expõem, podemos encontrar aí o travejamento necessário para uma abor-

dagem sistémica da organização da Biblioteca Pública (Cabral 2014, 242-243), mas, face à 

grande evolução na produção da tratadística bibliográfi ca e biblioteconómica que ocor-

reu no decurso do século XVIII, foram outros, sem dúvida, os modelos práticos que estu-

dou e adotou. Antes, porém, de circunstanciarmos o esquema dos livreiros franceses que 

infl uenciou a organização das bibliotecas na segunda metade de Setecentos, cabe-nos 

fazer um apontamento relativo à presença (ou infl uência) da classifi cação de Naudé, em 

Portugal. Com efeito, vamos encontrá-la no edital de 10 de julho da Real Mesa Censória, 

como base para a apresentação dos róis de livros que os respetivos proprietários deve-

riam fazer e remeter àquele organismo para exame e eventual censura. As classes sob 

as quais se deviam listar as obras possuídas eram: Teologia, Jurisprudência, Filosofi a, 
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Matemática, Medicina, História e Belas Letras. Numa hierarquização ligeiramente dife-

rente e com as Belas Letras a substituir as Humanidades, temos a classifi cação proposta 

por Gabriel Naudé. 

De notar que os manuais setecentistas, profusamente impressos em França e com 

várias edições, não são unânimes na apresentação hierárquica das diferentes classes, 

a qual, com a respetiva especifi cação dos conteúdos, deu origem à síntese consen-

sual, proposta por François Furet (Furet 1965-1970) e sustentada por João Luís Lisboa 

(Lisboa 1991, 37), que transcrevemos: 

“1 – Teologia que compreende as obras religiosas com os textos sagrados, litúrgicos ou 

apologéticos. 2 – Jurisprudência (direito civil e canónico). 3 – Ciências e Artes, grupo hete-

rogéneo que engloba a Filosofi a e ‘saberes’ variados; como a Medicina ou a Matemática e 

fi nalmente. 4 – ‘Belas Letras’, com a fi lologia, o romance, a poesia e também a imprensa e as 

miscelâneas. 5 – História civil e religiosa, Biografi as, Geografi a e viagens.”

Esta “classifi cação dos livreiros franceses”, como fi cou conhecida, alcançou uma posição 

normativa, também com o seu esquema de subdivisões lógicas dentro de cada classe; 

de tal modo que um dos seus expoentes máximos, a Bibliographie instructive ou Traité de 

la connaissance des livres rares et singuliers (De Bure 1763-1768), incluía no título da obra a 

seguinte referência: “[...] Disposée par ordre de Matières & de Facultés, suivant le système 

Bibliographique généralement adopté […]”. O cânone continuou pelo século XIX, sendo 

o seu melhor exemplo o Manuel du libraire et de l’amateur de livres (Brunet 1860-1868)2. 

Note-se, porém, que nestas obras dos livreiros que tanto êxito conheceram a classifi cação 

per se não é o único objetivo que se pretende alcançar. Ela funciona como um “molde”, 

dentro do qual se elencam, nas diversas subclasses, os livros considerados mais relevan-

tes para a atividade dos livreiros e para os “amadores de livros”. Não é já o “Advis” para 

formar uma biblioteca com conselhos práticos sobre a melhor forma de arrumar folhetos 

ou periódicos, por exemplo, e princípios teóricos sobre o valor e a importância dos livros 

como fontes de saber. São listagens organizadas que permitem conhecer o que se publi-

cava e que incluem, abundantemente, informações sobre edições mais antigas que, pela 

sua raridade, valor e importância, podiam interessar o colecionador bibliófi lo e o bibliote-

cário. Nas palavras de Maria Luísa López-Vidriero (López Vidriero 1998, 459-460):

2 Publicado em 1810 pela primeira vez, conheceu múltiplas edições atualizadas posteriormente, quer 
pelo autor, quer pelos seus sucessores, constituindo-se como uma obra fundamental de referências 
bibliográfi cas e infl uenciando a forma de organizar fi sicamente algumas coleções de bibliotecas.
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Los manuales son catálogos organizados bibliográfi camente. Presentan un plan metódico 

que consiste en dividir y subdividir en clases todo lo que es objeto del conocimiento. Más 

allá del fi n pragmático de facilitar al gabinetista orientarse entre sus libros, la bondad de un 

sistema bien establecido radica en que proporciona una clasifi cación del saber que sirve para 

situar los conocimientos adquiridos […]. Bibliógrafos y libreros trazan varios sistemas de cla-

sifi cación. Los de estos últimos, concretamente, los denominamos de los libreros parisinos, 

son los que más fama alcanzan. 

Sistemas de classifi cação e bibliotecas portuguesas

Quais as práticas de organização de bibliotecas que Ribeiro dos Santos podia encon-

trar em Portugal? A Real Biblioteca Pública era, de facto, o primeiro estabelecimento 

do seu género no país, mas de há muito existiam outras bibliotecas privadas com gran-

des coleções bibliográfi cas, as quais, nalguns casos, facultavam a leitura a particulares. 

Referimo-nos, sobretudo, às bibliotecas de conventos e mosteiros, por vezes num cúmulo 

de séculos, com acervos organizados e dispondo de bibliotecários. Os catálogos manus-

critos dessas bibliotecas mostram, em grande parte dos casos, não apenas a ordenação 

alfabética das obras pelo nome do autor, mas igualmente o sistema classifi cativo que se 

utilizava. Não raro, nas Advertências que o bibliotecário escrevia para justifi car as suas 

opções, especialmente no tocante à forma de arrumar os livros, encontram-se refl e-

xões que demonstram, por um lado, que havia conhecimento dos manuais e tratados 

que circulavam e, por outro lado, que a aplicação dos esquemas propostos tinha de ser 

matizada de acordo com as temáticas da biblioteca e com os espaços físicos disponíveis 

(Campos 2015). 

A verdade é que, como atrás referimos, não bastava um esquema de classifi cação ade-

quado e em linha com a progressiva evolução dos saberes. A organização física por assun-

tos e a disposição dos livros nas estantes de acordo com as matérias eram o modelo por 

excelência que se praticava em toda a Europa. Desse modo, a situação ideal para que a 

ordem imperasse na biblioteca ocorria quando a classifi cação física e intelectual das obras 

estava em total correlação. Tal conseguir-se-ia, como os manuais preconizavam, se cada 

armário ou estante apenas contivesse obras de determinada classe, a qual, por sua vez, 

daria origem a vários armários ou estantes, ordenados por subclasses, caso houvesse mui-

tas obras sobre essa matéria. Pelo contrário, em assuntos pouco representados na biblio-

teca, poder-se-ia partilhar um mesmo espaço.

Este desejável equilíbrio foi sempre um problema difícil de resolver em bibliotecas gran-

des e sujeitas a contínuo crescimento. A primeira questão prendia-se com a necessidade 
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de o curador da coleção prever espaços de crescimento, precisando para tal de conhecer 

bem os assuntos que mais interessavam e a rapidez com que iam surgindo novas edições, 

bem como ponderar a acessibilidade aos livros (se direta ou intermediada) por parte dos 

leitores. 

A segunda questão estava ligada ao formato dos livros, o qual obrigava constantemente 

a alguns ajustes na organização intelectual para não prejudicar a organização física. 

Com efeito, para além do princípio de evitar uma excessiva particularização dentro das 

matérias, havia um outro a considerar, prévio à arrumação propriamente dita, que consis-

tia em dividir as obras de cada matéria por formatos, de tal modo que não se colocassem 

na mesma prateleira obras pequenas e grandes com natural prejuízo na rentabilização do 

espaço útil. O bibliotecário do palácio/convento de Mafra, frei João de Santa Ana, refere, 

na Advertencia ao catálogo que elaborou em 1819, estes e outros problemas de ordem 

prática que nos elucidam sobre a gestão quotidiana das coleções (Ferreira 2013, 283-302).

A ordem dos saberes na Real Biblioteca Pública

Ora, foi face a todas estas questões e com pleno conhecimento dos esquemas classifi -

cativos que se utilizavam na época e, certamente, por experiência própria e contacto com 

outras bibliotecas, que António Ribeiro dos Santos se lançou na árdua tarefa de classifi car 

intelectualmente e ordenar fi sicamente os saberes na Real Biblioteca Pública da Corte de 

modo a poder abri-la ao público, como sucedeu em 1797. 

A Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) tem a Tabela que Ribeiro dos Santos man-

dou fazer com o objetivo de servir de guia ao visitante que demandasse a biblioteca 

(Do Terreiro do Paço ao Campo Grande 1997, 157-158). Trata-se de um documento muito 

detalhado, utilizado como referencial à forma lógica de arrumação do acervo inicial e que 

confi gura uma categorização hierarquizada desenvolvida, não apenas de acordo com 

simples classes teóricas, mas também com a preocupação prática da ocupação específi ca 

de espaços que eram, no caso, as salas disponíveis. 

As grandes classes que escolheu são as seguintes:

História – Belas Letras – Ciências Naturais e Filosófi cas. Artes e Ofícios – Ciências Civis e 

Políticas – Ciências Eclesiásticas – Poligrafi a ou Vária Erudição.

O esquema geral está estruturado de uma forma diferente daquela que, com mais ou 

menos alterações, antes apresentámos. A Teologia é absorvida pela designação Ciências 

Eclesiásticas, fi cando assim consignada uma perspetiva científi ca para uma área tradicional 
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do saber, perspetiva essa que ainda não tínhamos visto referida e que, em nosso entender, 

constitui uma marca do saber e da visão de Ribeiro dos Santos. Curiosamente, não há a 

designação Ciências e Artes, que já era ao tempo bastante comum e que mais tarde vai surgir 

na Biblioteca Pública3. Em sua substituição está o grupo constituído pelas Ciências Naturais 

e Filosófi cas e Artes. A Jurisprudência dá lugar às Ciências Civis e Políticas, e a Poligrafi a apre-

senta-se como Vária Erudição para integrar obras de natureza mais abrangente, no domí-

nio dos saberes, tornando-as difi cilmente classifi cáveis em designações mais específi cas. 

A História e as Belas Letras mantêm a designação que tradicionalmente lhes era atribuída.

A Tabela, porém, não se limita a indicar as grandes áreas do Saber e vai mais longe ao 

detalhar os conteúdos que, nas diversas salas da biblioteca, se ofereciam aos visitantes. É 

aqui que podemos percecionar melhor a visão que Ribeiro dos Santos tinha para a Real 

Biblioteca Pública e a modernidade do seu pensamento e das suas escolhas. Fazemos 

seguidamente a apresentação dos conteúdos das diversas salas e escolhemos, para maior 

compreensão, desdobrar a transcrição da tabela de acordo com as classes.

História

Sala I – História

I. Geografi a e Cronologia; II.  História Universal; III.  Antiguidades; IV.  História  Sagrada; 

V. História Eclesiástica.

Sala II – História

I. História Civil e Política; II. História Literária.

A História abre o caminho dos saberes, ocupando duas salas. Na primeira as matérias 

correspondem, de certo modo, à classifi cação dos livreiros franceses. A disposição hierár-

quica inicia-se por duas “ciências auxiliares” que não tinham, ao tempo, autonomia – a 

Geografi a e a Cronologia –, a que se seguem a História Universal e as Antiguidades, que 

compreendiam as atuais Arqueologia, Numismática e Epigrafi a, por exemplo. Seguem-se 

a História Sagrada e a História Eclesiástica. 

Na segunda sala fi guram dois núcleos de grande importância, a História civil e política 

(história dos países, história de monarcas, por exemplo) e a história literária, o correspon-

dente à Literatura como a consideramos, em compilações ou em obras individuais, mas 

que inclui catálogos, bibliografi as e dicionários de autores, por exemplo. É importante na 

3 De notar que a BNP ainda hoje tem as cotas S.A. (Sciencias e Artes), S.C. (Sciencias Civis) e P. (Poligrafi a). 
Conquanto o primeiro bibliotecário-mor não tenha utilizado a denominação Ciências e Artes, usou as 
de Ciências Civis e de Poligrafi a.
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escolha conceptual de Ribeiro dos Santos a expressão História civil e não História profana 

(por oposição à História religiosa). Trata-se de um conceito mais moderno, que se come-

çou a impor depois da Revolução Francesa e que está em linha com o contexto em que é 

criada a primeira biblioteca pública de Portugal. 

É interessante referir que não vem indicada a subclasse Biografi as, que era comum nas 

classifi cações dos livreiros franceses e que correspondia, aliás, a um nicho de produção 

tipográfi ca muito importante em todos os países da Europa. Poder-se-á presumir que esti-

vesse integrada na História Literária, como um género. Mais difícil de entender é a ausên-

cia da subclasse Genealogia e Heráldica, presente também nos manuais franceses, da qual 

a Biblioteca Pública tinha, certamente, exemplares.

Belas Letras

Sala III – Belas Letras

I. Gramática e Línguas; II. Retórica e Oratória; III. Poética e Poesia.

As Belas Letras, que se situam na Sala III, focam-se em três grandes grupos que abran-

gem a Linguística e a Filologia (com as múltiplas gramáticas, “Artes” e dicionários), as 

obras de Retórica e Oratória e ainda a Poética e a Poesia que, como se vê, são géneros que 

têm autonomia relativamente à História Literária.

Ciências Naturais e Filosófi cas e Artes e Ofícios

Sala IV – Ciências Naturais e Filosófi cas, Artes e Ofícios

I. Filosofi a Racional (1. Dialética, 2. Metafísica); 

II. Filosofi a Moral (1. Ética, 2. Direito Natural); 

III. Filosofi a Natural (1. História Natural, 2. Física, 3. Química, 4. Medicina); 

IV. Matemáticas Puras (1. Aritmética, 2. Álgebra, 3. Geometria); 

V. Matemáticas Mistas (1. Mecânica ou Foronomia, 2. Astronomia, 3. Ótica, 4. Acústica, 

5. Pneumatologia);

VI. Artes Físicas (1. Agrárias, 2. Pastorais, 3. Venatórias, 4. Piscatórias, 5. Cibárias (provi-

sões alimentícias), 6. Químicas, 7. Médicas, 8. De Manufaturas, 9. De Vestiário e Ornato, 

10.   Linárias (de linho), 11. De Olaria, 12. De Pedraria ou Lapidária, 13. Metalúrgicas); 

VII.  Artes Físico-Matemáticas (1.  Mecânicas, 2.  Arquitetónicas, 3.  Militares, 4.  Náuticas, 

5. Óticas, 6. Pneumatológicas); 

VIII. Imitações ou Belas Artes (1. Desenho, 2. Escultura, 3. Gravura, 4. Pintura, 5. Música, 

6. Pantomímica).
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A proposta de Ribeiro dos Santos para a Sala IV é uma visão científi ca e tecnológica que 

coloca a novel Biblioteca Pública num patamar diferente do modelo “clássico”, seguindo 

uma orientação claramente iluminista; naturalmente, o nome que pretende identifi car os 

conteúdos desta sala é, precisamente, Ciências Naturais e Filosófi cas e Artes e Ofícios. 

Veja-se em primeiro lugar a preocupação de distinguir entre as Ciências, e as Artes e Ofícios. 

Numa exemplifi cação mais fi na, observa-se que, para as obras respeitantes à Medicina, a 

parte científi ca está subordinada à Filosofi a Natural, ombreando com o que é hoje a Biologia 

e continua a ser a Física e a Química. Mas para a prática da Medicina encontramos subordi-

nada às Artes Físicas, as Artes Médicas lado a lado com as Químicas e as de Manufaturas. 

A leitura da lista minuciosa e exaustiva revela a sua fonte: com efeito, vemos facilmente 

retomar-se, na Real Biblioteca Pública, o elenco de matérias proposto na Encyclopédie ou 

dictionnaire raisonné des sciences, des arts, des métiers, de Diderot e D’Alembert, publicada 

originalmente entre 1751 e 1780, mas já com as atualizações que, posteriormente, se foram 

incorporando. É precisamente no volume inicial que consta o “Système fi guré des connois-

sances humaines”, grande árvore dos saberes disponíveis e cuja disposição hierárquica ins-

pirou a arrumação dos livros na Real Biblioteca Pública. Vemos, por ordem, a Filosofi a, nas 

vertentes racional, moral e natural. De seguida temos as Matemáticas, puras e mistas, posto 

o que passamos às Artes, subdivididas em físicas e físico-matemáticas, onde, por exemplo 

se integra a Arquitetura; na última subclasse fi guram as Imitações ou Belas Artes, as quais no 

decurso do século XIX, se vêm a constituir em classe autónoma. 

Ciências Civis e Políticas

Sala V – Ciências Civis e Políticas

I. Direito Político Universal; II. Direito Civil de cada Nação; III. Economia; IV. Diplomática.

As Ciências Civis e Políticas, como antes referido, são também um conceito inovador 

que vem substituir a antiga classe da Jurisprudência, agrupando o Direito, a Economia e 

a Diplomática.

Ciências Eclesiásticas

Sala VI – Ciências Eclesiásticas

I. Bíblias; II. Concílios; III. Bulários; IV. Padres e Escritores Eclesiásticos.

Sala VII – Ciências Eclesiásticas

I. Teologia Positiva em geral; II. Exegética; III. Dogmática; IV. Simbólica; V. Catequética; 

VI. Moral; VII. Litúrgica.
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Sala VIII – Ciências Eclesiásticas

VIII. Teologia Canónica; IX. Polémica.

Sala IX – Ciências Eclesiásticas

X. Teologia Mística; XI. Parenética.

Há quatro salas dedicadas às Ciências Eclesiásticas, designação que incorpora 

vários domínios da Religião e da Teologia. Não se encontra menção da Hagiografia, 

secção certamente importante no acervo da Real Biblioteca, especialmente tendo 

em conta que nas coleções bibliográficas estavam incluídas as obras resultantes da 

incorporação das bibliotecas jesuíticas, onde deviam existir exemplares de vidas de 

santos; a isto junta-se o facto de se tratar de um género ainda expressivo na produ-

ção tipográfica do século XVIII. De notar que também indicámos atrás a inexistência 

de uma subclasse consagrada às Biografias que, ao tempo, era vulgar encontrar na 

classe da História e que, em regra, se subdividia conforme a natureza e o género do(a) 

biografado(a). 

Poligrafi a ou Vária Erudição

Sala X – Poligrafi a ou Vária Erudição

I. Obras Enciclopédicas; II. Várias.

A Sala X é a da Poligrafi a ou Vária Erudição e tem dois grupos. O primeiro é relativo 

a obras enciclopédicas e engloba também dicionários temáticos e compilações de tex-

tos de diversas matérias, ou seja, um tipo de obras muito vulgares no século XVIII e 

que conheciam múltiplas atualizações e continuações, quando tinham êxito. Como era 

prática, podiam aqui fi gurar as coleções de periódicos, pelo menos os mais generalistas, 

pois os de especialidade poder-se-iam arrumar nas salas respetivas. O segundo grupo, a 

subclasse Várias (que nalguns catálogos já vimos com a designação Miscelânea), pretende 

incorporar as obras que abrangiam assuntos diversos.

O esquema classifi cativo distribui-se, portanto, pelas distintas salas da Biblioteca num 

caminho lógico e imediatamente percetível ao potencial leitor. Mais do que uma hierar-

quização “clássica” das matérias, pensamos que a organização intelectual teve, primor-

dialmente, a ver com o número de espécies em cada classe e com a dimensão das salas; 

ou seja, Ribeiro dos Santos soube conciliar a questão fundamental que atrás tínhamos 

referido, criando um justo equilíbrio entre a arrumação intelectual e a arrumação física. 

Os catálogos permitiriam identifi car a obra ou obras que, em concreto, se pretendia 

consultar. 
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A Biblioteca não era apenas constituída por coleções bibliográfi cas. À semelhança das 

suas congéneres na Europa, constituía-se também como repositório de outras coleções, e 

essa assunção de espaço patrimonial é, aliás, um aspeto fundamental na política seguida 

por António Ribeiro dos Santos enquanto curador das primeiras coleções nacionais. 

A procura e aquisição, por compra ou doação, de espécies raras e a diversifi cação das 

manifestações culturais e científi cas que deviam integrar o espólio da Real Biblioteca 

foram uma constante do seu trabalho ao longo dos anos em que foi bibliotecário-mor. 

Valeram-lhe as competências bibliográfi cas, os gostos de bibliófi lo e a atenção e conhe-

cimento das oportunidades que se lhe deparavam (Cabral 2014, 207-35). As duas últimas 

salas são o testemunho desse trabalho.

Manuscritos

À Sala XI correspondem os Manuscritos, subdivididos de acordo com as grandes classes 

temáticas relativas à classifi cação das obras impressas. Nesta categoria, encontramos tam-

bém outro tipo de documentos como os cartográfi cos, iconográfi cos e um “&c.” que abre 

caminho a outras manifestações. 

Sala XI – Manuscritos

I. De História; II. De Belas Letras; III. De Ciências Naturais e Filosófi cas e de Artes e Ofícios; 

IV.  De Ciências Civis e Políticas; V.  De Ciências Eclesiásticas; VI.  De Poligrafi a ou Vária 

Erudição; VII. Mapas, Plantas, Prospetos, Desenhos, &c.

Museu de Antiguidades 

Sala XII – Museu de Antiguidades

I. Monetário; II. Peças de Várias Artes.

A Sala XII constituía o Museu de Antiguidades, onde se exibiam, como era habitual 

na época, a coleção numismática e “peças de várias artes”, desde objetos e vestígios da 

Antiguidade Clássica até pinturas ou esculturas. Podia-se, assim, apreciar um património 

de cariz museológico, como o próprio nome da sala indicava, que prestigiava a institui-

ção e atraía doadores e público em geral. Cabe aqui uma breve referência ao expressivo 

contributo do Bispo de Beja, D. Frei Manuel do Cenáculo (1724-1814), para as coleções da 

Real Biblioteca Pública da Corte, em geral, e para as espécies numismáticas e antiguidades 
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provenientes das escavações arqueológicas que constituíam, na época, uma área colecio-

nista do seu interesse4.

José Esteves Pereira (Pereira 2006, 19) dá-nos uma interessante perspetiva sobre a “uti-

lidade” deste tipo de peças na Biblioteca Pública:

Era, no fundo, uma iniciativa destinada a disponibilizar instrumentos de conhecimento 

numa visão ampla do que foi o sentido enciclopédico da Ilustração, onde as ‘origens’, a prova 

de antiguidade nos estudos históricos, jurídicos e do conhecimento em geral, assumiam um 

papel determinante. Em época em que era escasso, ainda, o levantamento, a recolha e o 

estudo cuidado de vestígios arqueológicos, paleográfi cos e esfragísticos o defi cit de provas 

é preocupação muito patente nos manuscritos ribeirianos (em parte signifi cativa, referidos 

com a menção autógrafa por acabar).

Considerações fi nais

Que considerações e linhas de refl exão nos propõe esta análise da organização dos 

saberes na Real Biblioteca Pública?

1.ª – O esquema confi gura uma hierarquização de matérias, por vezes muito geral, como 

no caso da História, outras vezes muito detalhada. As áreas científi cas e técnicas são, como 

vimos, extremamente minuciosas, assumindo-se o esquema herdado da Encyclopédie. 

A Real Biblioteca contextualiza-se, assim, num momento em que se pretendia mitigar a 

ausência ou a baixa representação de “leituras” em Ciências e Artes com a oferta que já 

se começava a manifestar na produção intelectual e tipográfi ca da Academia Real das 

Ciências de Lisboa5 e nas diretivas editoriais da Impressão Régia (Canavarro et al. 1975) e 

da Casa Literária do Arco do Cego (Campos et al. 1999). 

A coleção nunca chegou a ombrear com as de História e de Ciências Eclesiásticas; no 

entanto, atentos os gráfi cos relativos aos mapas de existências preparados em 1816, antes 

da saída de Ribeiro dos Santos, o quantitativo de volumes de Ciências e Artes ultrapassava 

4 Cf. os mais recentes e relevantes contributos de Manuela D. Domingos sobre esta matéria (2005, 2007 
e 2014) e, para além da apreciação que Maria Luísa Cabral faz do papel de Cenáculo na génese da 
Biblioteca, também a profusa transcrição de cartas relativas ao processo de doação (Cabral 2014, 395-
408). Para uma visão mais alargada sobre o que eram as coleções e o colecionismo em Portugal no 
século das Luzes, v. Brigola 2003.

5 Estava em curso, por exemplo, a publicação das Memorias económicas da Academia Real das Sciencias de 
Lisboa: para o adiantamento da agricultura, das artes, e da industria em Portugal, e suas conquistas. 1789-
1815. 5 vol. 
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ligeiramente os seis mil volumes, mais do que tinham as secções de Belas Letras, de 

Ciências Civis e de Poligrafi a (Do Terreiro do Paço ao Campo Grande 1996, 156).

Foi assumidamente uma área de saberes em que Ribeiro dos Santos procurou fazer 

aquisições, nomeadamente, de periódicos. Conhecem-se várias listas que preparou no 

início do século XIX, e entre elas escolhemos uma6, onde, para além de outras áreas temá-

ticas, nomeadamente no âmbito da história literária, é patente a vontade de acompanhar 

os desenvolvimentos científi cos e técnicos pela compra ou subscrição de obras que fal-

tavam à Biblioteca. As listas estão detalhadas por país de origem (Espanha, França, Itália, 

Alemanha e Inglaterra), e os títulos das publicações são acompanhados, por vezes, de 

comentários entre parênteses curvos que também transcrevemos. Respigamos apenas 

alguns exemplos que elucidam sobre a variedade de assuntos e pelas razões aduzidas 

para aquisição:

De Espanha, António Ribeiro dos Santos pretendia obter, entre outras obras: Memorial lite-

rário ou Bibliotheca periódica de sciencias e artes (“temos o tomo I 1801”), Bibliotheca española 

económico politica (“He colecção de extractos e se abriu por subscripção em 1802 e tem já 

sahido 6 pequenos cadernos ou n.os”), Correio literario de Xerez (“começou em 1800 subs-

creve-se em Madrid na casa de Esparza”), Semanario de Agricultura y Artes (“temos o tomo IX 

e X de 1801”), Mercurio de Espanha Madrid (“há m.tos anos que sahe e necessitamos de todos 

os tominhos que tem sahido ate agora”), Anales de Ciencias Naturaes (“Publicão-se por ordem 

Superior julgamos serem já 14 tomos”) [f. 1].

De França, na rubrica “De Philosophia e Artes” constam: Histoire de l’Academie Royale des 

Sciences de Pariz-4º (“temos ate 1788”), Observations sur la Physique-4º (“temos 45 Vol. de 1773 

a 1792”) [f. 4v]; e “De Medicina em particular” destacamos: Journal de Medicine et Chirurgie-

Pariz-8º (“temos athe 1789”) [f. 5].

2.ª – Não se deve inferir dessa intenção colecionista e da minúcia com que tratou os 

assuntos científi cos e técnicos na Tabela, que Ribeiro dos Santos tivesse intenção de 

menorizar as outras áreas do saber. Está sempre presente a noção de construção de uma 

coleção enciclopédica no melhor espírito das Luzes, onde as mais relevantes obras de 

todos os saberes possam estar representadas. 

6 BNP. COD 565 [Disponível em: http://purl.pt/17261], cit. em Cabral 2014, 345. Cf., na mesma obra, a pro-
pósito das listas de Ribeiro dos Santos, especialmente as p. 259-267 e ainda o quadro informativo que 
testemunha “o movimento epistolar em torno da aquisição de bibliografi a no estrangeiro no período 
em que D. Rodrigo de Sousa Coutinho foi Inspetor Geral da RBPC”, nas p. 509-17. O COD 565 é uma cópia 
e não um autógrafo e, pelas datas que são invocadas nos títulos das obras e nas notas de Ribeiro dos 
Santos, integra-se no período cronológico de 1801 a 1803. 
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Alguns outros exemplos que encontramos nas Listas são demonstrativos do cuidado 

em prover a Biblioteca Pública com textos relevantes no âmbito dos “clássicos”. Assim, de 

Inglaterra, encontramos, referência às seguintes obras: 

“Horacio-de João Pini Londres 1733 2 Vol. 8º. Milton-Edição de Baskerville 1 Vol. ou a de 

1760 4 Vol. 8º ou algua outra edição se a há melhor. Pope-Obras 15 Vol. 8º. Luis de Camões 

– traducção Ingleza de William Julius Mackle Oxford 1776” [f. 12].

3.ª – Por último, a criação do Museu de Antiguidades reforça a visão abrangente da 

coleção, para além dos livros e dos manuscritos, e pretende colocar a Real Biblioteca ao 

nível das suas congéneres europeias. A função do bibliotecário tem, pois, a dupla faceta 

de procurar atualizar e modernizar as coleções e o acesso ao saber disponível, sem nunca 

esquecer o enriquecimento patrimonial através de oportunas aquisições de cimélios, por 

compra ou doação. 

Terminamos, dando voz a António Ribeiro dos Santos, quando, a propósito das instala-

ções que deseja para a Real Biblioteca Pública da Corte, nos transmite a sua visão: 

“O edifício de uma Biblioteca demanda por seu destino e natureza uma arquitetura grande 

pois que é um monumento público destinado para depósito de todos os conhecimentos 

humanos e uma como habitação e aposento das Letras das Ciências e das Artes.”7
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São cento e cinquenta os códices que António Ribeiro dos Santos legou à Real 

Biblioteca Pública da Corte1. O cuidado posto na sua organização, a exaustividade com 

que o trabalho foi feito revelam que os códices não serviram apenas para uso próprio de 

um copiador; não sendo para uso exclusivo, então, a intenção do autor teria de ser outra. 

Numa prova tipográfi ca das Memórias para a história da literatura sagrada dos judeus 

portugueses, Ribeiro dos Santos deixou o seguinte averbamento assinado e rubricado: 

“Este exemplar impresso [foi] por mim corrigido e acrescentado em algumas coisas por 

minha própria letra; e por esta razão pertence à classe dos Mss. que devem ir por meu 

falecimento para a Real Biblioteca da Corte como todos os outros meus” (COD. 4607, 118). 

Não se consegue perceber pela leitura dos códices se a tarefa ainda começou em Coimbra. 

Somos inclinados a pensar que talvez não, porque os copistas a que recorreu são pessoal 

da Real Biblioteca e também porque a continuidade das dimensões físicas dos códices 

sugere que estes devem ter sido reunidos, cosidos e encapados na mesma ofi cina (entre 

cento e cinquenta peças apenas os últimos dezasseis passam a ter um formato maior). 

Esta não é uma questão central, mas, como apresentação muito sumária do conjunto dos 

códices, aguça o interesse sobre um manancial informativo que em duzentos anos des-

pertou pouca atenção. Na verdade, entre toda a bibliografi a sobre Ribeiro dos Santos, 

destaca-se o trabalho do Prof. Esteves Pereira (2005); esta constatação deu-nos alguma 

margem de manobra para procurarmos aprofundar a investigação sobre a obra do biblio-

tecário. A partir da análise deste estudo, concluímos que importava voltar a refl ectir sobre 

o trabalho de Ribeiro dos Santos como bibliotecário e que também seria interessante 

escalpelizar o conteúdo e a organização dos códices. É a esta segunda questão que vamos 

tentar responder.

Para compreender o pensamento e acção de Ribeiro dos Santos, não bastará a 

interpretação dos códices, embora estes constituam uma peça central e incontornável. 

A somar ao elevado número de códices, deparamo-nos com outras difi culdades e linhas 

de força: 

1. A inexistência de índices, sejam temáticos ou onomásticos. Portanto, à medida 

que se progride na consulta, as difi culdades adensam-se, e se, relativamente às matérias, 

de uma forma geral o investigador vai registando a novidade do tema ou a sua réplica, 

o mesmo já não se pode afi rmar para o caso de primeiras cópias e cópias posteriores. 

Existe alguma ordem na forma como os temas se seguem na sequência dos códices. 

1 Trata-se dos Códices 4583-4732 (Obras ARS 1 – ARS 150) existentes na Biblioteca Nacional de Portugal, 
Reservados. Para facilitar a localização, usamos a cota da BNP (COD.) deixando de lado a cota original 
com a sigla do autor, ARS. 
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Por exemplo, os primeiros códices são ricos na temática da História; depois há um con-

junto sequencial de códices para literatura ou um outro para a história dos judeus por-

tugueses. A própria abordagem sobre as bibliotecas portuguesas não está dispersa. 

Esta organização muito rudimentar, pouco aperfeiçoada, não deixa de surpreender vinda 

do homem que tanto dedicou à sistematização dos saberes como instrumento crucial na 

estruturação da Real Biblioteca. 

2. A multiplicação de cópias constitui um enorme obstáculo à consulta dos códices. 

A cópia de cópia é frequentíssima, e sobre o trabalho do copista ainda há que contar 

com as alterações e correcções feitas pelo próprio Ribeiro dos Santos, o qual, aliás, não se 

exime a dar indicações muito concretas: “Vai esse caderno para se copiar que deverá ser o 

discurso seguido sem os largos que tem” (COD. 4629, 271 v.). Não poucas vezes se encon-

tram averbamentos revelando algum descontentamento com o trabalho do copista. Por 

exemplo, a determinado passo: “É copiado quase todo dos meus borrões por letra de 

quem não sabia [refere-se a termos e frases dos clássicos da língua portuguesa] e por 

isso está aqui com muita imperfeição” (COD. 4648, página título). Há também anotações 

mais simples, como o caso de um título “Diaconissas” escrito pelo copista e ao lado do 

qual Ribeiro dos Santos acrescentou “Sobre as”. Ou seja, ele não confi ava nas cópias, revia 

e voltava a rever, e por isso se encontram notas como: “É o mesmo que o antecedente”, 

ou “Acabado mas por rever”, ou ainda “copiado por Manoel Ayres meu criado sobre os 

meus primeiros borrões, e já emendado aqui de novo, e copiado em outros cadernos por 

Bernardino de Sena Branco ofi cial da Real Biblioteca” (COD. 4596, 231) e “Primeira cópia 

que se tirou dos meus borrões por Prudencio José Furtado ofi cial da Biblioteca da Corte. 

Foi de novo emendada por mim, e já se tirou outra cópia Ribeiro” (COD. 4611, 101 v.). 

Na prática isto signifi ca que se encontram cópias e várias cópias de cópias, progressiva-

mente mais limpas, até refl ectir na íntegra a vontade do autor. Para além de se conside-

rarem os borrões e cópias do mesmo texto com anotações à margem ou em entrelinhas 

do próprio Ribeiro dos Santos, existem sempre mais versões dispersas por outros códices, 

também pelo conjunto dos manuscritos avulso, sem mencionar as cópias e os originais 

existentes noutras bibliotecas, nomeadamente na Biblioteca Pública de Évora. 

3. A organização física interna dos códices denota um espírito muito cauteloso, per-

manentemente a equacionar o eventual reajustamento dos códices. São uma prova deste 

cuidado as páginas frequentemente deixadas em branco, seja qual for a matéria em que 

Ribeiro dos Santos esteja a trabalhar, de ordem descritiva e analítica ou de sistematiza-

ção. Essas páginas com lacunas, intercaladas, estão numeradas, assegurando a ordem 

dos cadernos. Não se trata de um espaço ao acaso mas deliberado segundo um fi o con-

dutor. Um outro pormenor que merece atenção tem a ver com as instruções do próprio 
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Ribeiro dos Santos quanto à encadernação. São muito frequentes notas nesse sen-

tido com, por exemplo, o seguinte teor: “Cozido [sic] com cordéis para acrescentar” 

(COD. 4671, 97). Portanto, nestas notas, entende-se a encadernação na verdadeira acep-

ção do termo, isto é, formar cadernos. 

4. O agrupamento dos conteúdos ajuda a compreender a fi gura de Ribeiro dos 
Santos, mas se esta reunião não é perfeita também não se poderá afi rmar que é caótica. 

Devido a essa sequência, por exemplo, os primeiros códices incluem estudos e aponta-

mentos sobre história eclesiástica e sagrada; depois segue-se um grupo de códices sobre o 

problema do monetário existente na Real Biblioteca, e assim sucessivamente. Organizados 

pela temática, trabalho do seu punho ou de copistas, os códices contêm textos teóricos 

ou doutrinários, tabelas com propostas de classifi cação sobre assuntos tão variados como 

História de Portugal e História Eclesiástica, Doutrina e Disciplina Eclesiásticas, Geografi a e 

Corografi a Hispânicas, a Lusitânia Romana, a Hispânia sob o Império Romano, Cartografi a, 

Poesia Portuguesa, Literatura Sagrada dos Judeus Portugueses, Escritores Eclesiásticos, 

Tipografi a em Portugal, Bibliografi as, Numismática, Poetas Didácticos, Botânica, Poesia 

de Elpino Duriense, Legislação Portuguesa, Língua Portuguesa, História da Grécia e Roma, 

Gramática, Bibliotecas, entre outros, para não referir os manuscritos que foram impres-

sos e de que ele também dá notícia. Ribeiro dos Santos cita autores, transcreve, opina, 

traduz, concretiza e expõe o seu próprio pensamento. Não será uma compartimentação 

feita a régua e esquadro; mas existe algum cuidado em incluir, em códices sequenciais, 

a mesma matéria, e essa é uma das razões para explicar as páginas em branco que vai 

deixando à medida que o trabalho avança. Pelo sim pelo não, na organização a que se 

lança dos seus papéis, se aparecer algum documento sobre uma temática previamente 

tratada, e tendo em conta o cuidado que foi tendo para que os cadernos se possam acres-

centar, podem ser adicionadas sempre novas achegas. Esta maneira de trabalhar é par-

ticularmente perceptível quando está em causa a organização de bibliografi as, as mais 

das vezes para aquisição. É o caso do Catálogo de Livros escolhidos da História da França 

(COD. 4622, 46 e seg.) composto de várias entradas que se sucedem – por exemplo, 

Flandres, Normandia, Bretanha –, mantendo fólios em branco obviamente à espera de 

serem completados com a bibliografi a correspondente. Estes códices assim estruturados 

são, portanto, documentos de trabalho.

5. A datação dos códices é inexistente, embora no meio desta amálgama exuberante 

se encontrem documentos preparados ainda em Coimbra2 e outros já do período de Lisboa; 

2 Sobre a mudança de Coimbra para Lisboa, temos a observação esclarecedora de António Ribeiro dos 
Santos: “Fragmento de um livro que escrevi sobre as Leis e Usos de Portugal e se seguia ao outro da 
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mas tudo foi organizado e devidamente agrupado por ele próprio em vida, sensibilizado 

para a necessidade de garantir ordem aos seus papéis, os quais projectava deixar à Real 

Biblioteca, como veio a acontecer. Os códices per se não estão datados, mas, aqui e acolá, 

aparecem documentos de Ribeiro dos Santos com data: 1773 data bastante precoce (COD. 

4608, 1), 1774 (COD. 4585, 5), 1799 (COD. 4680, 296 v.), 1802 (COD. 4713, 81), 1807 (COD. 4714, 

148) ou 1817, data muito tardia (COD. 4588, 307 v.). Estas datas deverão ser consideradas 

meramente indicativas e o seu mais valioso contributo é confi rmarem que a organização 

dos códices é temática, nunca cronológica. Na realidade, a ajuda mais substancial para esta 

ambição de querer situar no tempo os códices descobre-se nas referências bibliográfi cas 

que Ribeiro dos Santos vai citando. Por exemplo, ao acrescentar em nota de rodapé uma 

obra editada em 1810, fi camos a saber que aquele códice é posterior e, neste caso, relativa-

mente à vida de Ribeiro dos Santos, até bastante tardio. Há vários casos semelhantes. 

6. O conhecimento da bibliografi a e das grandes bibliotecas está presente ao longo 

dos códices. Seja para que matéria for, a preocupação em adquirir bibliografi a actualizada 

é permanente. Não dispomos de informação que esclareça como e quando se processou 

a organização dos códices, mas sabemos que, no caso da Real Biblioteca, a sua preocupa-

ção em adquirir livros para a novíssima biblioteca deve ter começado pelo menos a par-

tir de 4 de Março de 1796, quando Ribeiro dos Santos é nomeado seu Bibliotecário-Mor. 

Com este pressuposto, podemos datar todas as propostas para aquisição de bibliografi a 

para a Real Biblioteca de 1796 em diante. Ora, destinadas à Real Biblioteca, aparecem mui-

tas referências a obras editadas em datas muito próximas, o que simplesmente signifi ca: 

que a informação, por via de catálogos ou por correspondência, proveniente dos grandes 

centros europeus como Paris, Roma ou Londres, circulava muito depressa; que Ribeiro dos 

Santos tinha acesso a esse circuito; que era um homem informado; que se interessava; que 

os mercadores livreiros, naturalmente em Lisboa, sabiam bem quem ele era, conheciam 

os seus interesses e, portanto, não desperdiçavam essa oportunidade de negócio. Ribeiro 

dos Santos refere amiúde existências noutras bibliotecas, e citamos, a título de exemplo, 

bibliotecas de Paris, Amesterdão ou Berlim (COD. 4614, 32 e seg.), ou a Bodleiana (COD. 

4604, 12 v.). A sublinhar este argumento sobre os conhecimentos bibliográfi cos actualiza-

dos de Ribeiro dos Santos ainda são mais eloquentes as observações que ele anota sobre 

algumas obras. Entre outros casos, vejam-se estas anotações: “Todas as obras editadas em 

Paris 1698. Há uma edição de Holanda que é mais acrescentada” (COD. 4615, 115) ou ainda 

“a edição de Paris de 1682 é a melhor” (COD. 4615, 115).

Espanha Arábica que com ela se me perdeu na mudança da minha livraria de Coimbra para Lisboa” 
(BNP COD. 4671, 270).
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 7. A sistematização dos saberes é uma constante, independentemente da temática. 

Ao folhear os códices, tropeçamos em tabelas muito diversifi cadas, com maior ou menor 

profundidade, tabelas a que frequentemente o autor designa de “distribuição metódica”. 

A preocupação com a sistematização fi ca patente nos vários esquemas que Ribeiro dos 

Santos vai propondo para arrumação das colecções, recorrendo ao adjectivo “metódico”, 

para que não restem dúvidas, quer quanto às suas preocupações, quer quanto à funda-

mentação do seu pensamento. Vários exemplos comprovam esta afi rmação: “Planos de 

Distribuição metódica para certas classes de livros pelo Dor António Ribeiro”, “Distribuição 

metódica de um Museu Mineralógico e de seus livros”, “Distribuição metódica das matérias de 

Botânica para servir à classifi cação dos livros desta faculdade”, “Distribuição metódica para se 

arranjarem os livros e tratados de diversas classes na Real Biblioteca de Lisboa pelo Dor António 

Ribeiro. Aqui estão somente algumas folhas que se iam tirando a tempo para formarem depois 

o sistema geral da arrumação” e ainda a “Notícia da Distribuição Metódica de todos os Livros, 

Mss. e Peças da Real Biblioteca da Corte” (COD. 4683, 168-180). Ribeiro dos Santos preocu-

pava-se em defi nir o quadro mental e classifi cativo de cada ramo do saber antes de avan-

çar, fosse para a aquisição de obras, fosse para a organização interna da Real Biblioteca. 

Esta identifi cação com os princípios da Enciclopédia sintoniza Ribeiro dos Santos e o seu 

trabalho com as Luzes, mas não será a única razão que o coloca, e aos trabalhos em que 

se envolveu, na modernidade. Nos códices tanto encontramos testemunhos da sua sen-

sibilidade e conhecimento daquelas matérias mais expectáveis, como a História, a Igreja, 

a Filologia, as Ciências Naturais ou a Jurisprudência como nos deparamos com propostas 

de classifi cação para as temáticas menos esperadas. É o caso “Das artes Pantomímicas”, 

em que inclui a linguagem para surdos-mudos (COD. 4683, 163). Surpreendente, no 

mínimo. Muito esclarecedor quanto ao espírito organizador de Ribeiro dos Santos é o 

“Tratado da imitação das Belas Artes pelo Dor. António Ribeiro” (COD. 4667, 35-41), no qual, 

a determinada altura, se apresentam umas tabelas que enumeram os vários elementos 

das Belas Artes e esquemas com chavetas na tentativa de explicar e clarifi car como se 

o autor estivesse a arrumar alguma coisa. Com a História das Bibliotecas, o esquema de 

classifi cação é particularmente interessante, porque se percebe como Ribeiro dos Santos 

bem compreendia a necessidade de introduzir uma boa organização nas bibliotecas, 

como se aí residisse a chave para o conhecimento, como se tudo dependesse do sucesso 

dessa organização. Assim, dentro da História das Bibliotecas separa a História Geral (onde 

inclui um título para a Disposição, Arranjamento e Ornamento das Bibliotecas) da História 

Particular (onde considera os seguintes dez títulos: das Bibliotecas Antigas; das Bibliotecas 

Modernas; das Bibliotecas de Certas Ciências; das Bibliotecas Nacionais; das Bibliotecas de 

diversas Corporações; das Bibliotecas Particulares; das Bibliotecas Perdidas; Da Maneira de 
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formar arranjar e distribuir as Bibliotecas; Dos Meios de as enriquecer; Da Maneira de classifi -

car os Autores, e formar os Catálogos) (COD. 4716, 110-110v.). Também aqui está presente a 

preocupação em sistematizar, persistente e exaustivamente. 

A maior parte das vezes, é facilmente perceptível se a tabela metódica se destina à estrutu-

ração do pensamento ou se, pelo contrário, se destina a garantir a aquisição de obras; mas em 

ambas, logo no início do respectivo esquema, lá vem o cuidado com o método merecendo 

rubrica própria, como acontece na classifi cação dos livros de História: na primeira rubrica, 

História Universal, na classe Introdução, Aparatos e Subsídios, o primeiro nível é dedicado a 

Métodos de escrever, ler e estudar a História (COD. 4583, 38-41). Seja em que circunstâncias for, 

o que transparece sempre é a preocupação de Ribeiro dos Santos em manter a coerência do 

esquema, destacar o método, introduzir a sistematização como regra. Como se este esquema 

fosse uma língua universal que se transforma numa plataforma de entendimento que possa 

constituir “uma via directa de acesso aos outros e ao mundo que garanta um conhecimento 

adequado e universalmente partilhável” (Pombo 1997, 17).

8. Os códices como um testemunho de vida profi ssional e, portanto, como arquivo 

pessoal. Quando se olha para os códices, pode pensar-se que eles foram organizados 

como copiador onde se encontram cópias e borrões, todos autenticados quer por rubri-

cas de Ribeiro dos Santos, quer pelas próprias emendas e melhoramentos que introduziu. 

Mas os códices são mais do que isso. Estão ali guardadas as provas da actividade profi ssio-

nal desenvolvida; mais interessante, estes documentos são inúmeras vezes colocados na 

sua verdadeira dimensão pelas observações que Ribeiro dos Santos regista, assinalando 

as circunstâncias em que o trabalho foi executado. As mais das vezes, trata-se de traba-

lhos da sua iniciativa: “Fragmento de uma oração académica que fi z para a abertura de 

uma cadeira sintética de Direito Romano na Universidade” (COD. 4651, 242), mas também 

podem corresponder a um favor ou alguma ordem, como é o caso da “Minuta da súplica 

que se fez para Roma sobre a desmembração do Mosteiro de Belém a qual me foi encar-

regada por ordem da Secretaria de Estado” (COD. 4651, 248). Desde as intervenções na 

Universidade de Coimbra como lente até pareceres de carácter jurídico sobre questões 

de navegação ou do foro eclesiástico, passando pelos planos de estudo para as Escolas 

Reais de S. Vicente de Fora e a organização da Real Biblioteca, Ribeiro dos Santos foi abso-

lutamente incansável.

9. A atenção dada às bibliotecas portuguesas é uma faceta fundamental na inter-

venção pública e profi ssional de António Ribeiro dos Santos, que se preocupa com a situa-

ção das bibliotecas portuguesas em geral, e não apenas com a de Coimbra ou a de Lisboa. 
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Os vinte e um códices onde descreve o panorama existente ou adianta propostas são o 

melhor testemunho do seu profundo envolvimento. Conhece as bibliotecas e as casas 

nobres ou eclesiásticas onde se albergam, e não se coíbe de discorrer largamente sobre 

os livros que enriquecem cada uma dessas bibliotecas, bem como os seus proprietários 

actuais ou anteriores. Dando largas ao seu discurso, acaba por elaborar uma verdadeira 

história da edição em português com anotações sobre a existência de livros, alguns refe-

renciados por D. Manuel do Cenáculo, Bispo de Beja, a sua localização em diversas biblio-

tecas, notas sobre a tradução e outras de carácter biobibliográfi co. O COD. 4604 testemu-

nha abundantemente o conhecimento e erudição de Ribeiro dos Santos nestas matérias. 

O autor enumera muitas obras e livrarias particulares de referência, como as bibliotecas 

do Cardeal Cunha, do Principal Castro da Universidade de Coimbra ou do Convento de 

Brancanes (Franciscanos) em Setúbal, o que, no seu conjunto, fornece informação útil 

sobre a circulação de ideias, sobre os livros e seus possuidores. Do ponto de vista orga-

nizativo, nos códices encontramos alguns documentos centrais quer para a Biblioteca 

Joanina, como a Minuta para o Regimento da Livraria da Universidade de Coimbra… (COD. 

4676, 189 e seg.), quer para a Real Biblioteca, com o Resumo da Constituição e Estado da 

Real Biblioteca da Corte [pelo Dor Antonio Ribeiro Bibliothecario Maior] (COD. 4677, 1 e seg.). 

Mas são as listas de livros que mais impressionam, como a Lista de alguns livros de que 

necessita a Bibliotheca de Lisboa (COD. 4631, 131) ou o catálogo de livros Para surtimento da 

Real Biblioteca de Lisboa pelo Dor António Ribeiro: Encomenda de obras periódicas de França. 

Encomenda de obras periódicas de Espanha. Encomenda de obras periódicas de Alemanha 

(COD. 4631, 309 e seg.). São sempre listas massivas de títulos, enriquecidas com obser-

vações sobre a edição mais aconselhada, ou porque é a mais recente, ou porque a qua-

lidade do papel é a melhor. Apontamentos ou não, depois de passados a limpo, podem 

ter constituído encomendas a livreiros. Os assuntos são muito variados: um Catálogo dos 

Livros de Botânica que há na Real Biblioteca da Corte pelo Dor António Ribeiro, mas tam-

bém um Catálogo de Livros escolhidos das artes mecânicas e liberais, incluindo Belas Artes, 

onde à cabeça vem a Encyclopédie, edição de Paris. Des Arts et Métiers faites ou approvées 

par Messieurs de l’Académie Royale des Sciences de Paris par J. E. Bertrand a Neuchatel, 1771 

(COD. 4626, 95-96) e a Encyclopédie methodique nouvelle edition enrechi de remarques 

dediée a la Serenissime Republique de Venese. Arts et Metiers Mechaniques, Padua, 1784 

(COD. 4626, 96 v.); no mesmo âmbito, surge um Catálogo de nobiliários gerais, uma Lista 

dos livros de itinerários e viagens que há na Real Biblioteca da Corte (COD. 4623, 140, 160) e 

ainda uma listagem de periódicos da qual destacamos o periódico português Bibliotheca 

das Sciencias, Porto (COD. 4623, 169), outro periódico português, ainda que tradução, o 

Jornal Enciclopédico, Lisboa (COD. 4623, 169 v.), ou ainda um periódico alemão editado 
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em Nuremberga (COD. 4623, 171). Os seus apontamentos revelam conhecimentos muito 

vastos e actualizados (por exemplo, na Botânica ou Física cita autores como Lineu, Buff on 

ou Pascal) que tenta arduamente organizar de forma a incorporar essa informação na 

biblioteca. Ribeiro dos Santos pensa nos livros necessários à Real Biblioteca, mas não des-

cura as questões organizativas propriamente ditas. Na secção Tratados sobre os Livros e 

Bibliothecas (COD. 4630, 126-127v.) cita obras que dão indicações sobre o conteúdo de 

bibliotecas, mas também sobre como constituí-las. Refere o livro de Naudé (ed. 1627), 

bem como o de Le Gallois (Traité des plus belles bibliothèques de l’Europe (…), ed. 1680), 

duas obras de referência para as bibliotecas.

10. A Real Biblioteca ocupa lugar de destaque nos códices e na vida de Ribeiro 
dos Santos, e as provas são abundantes. Da sua presença nos códices, temos vindo a 

falar. A partir do momento em que é nomeado para a Mesa Censória (a 3 de Janeiro de 

1795), começa um novo período da vida de Ribeiro dos Santos que se prolongará até 

1816. Não é um período muito extenso, mas a intensidade com que o vive é indubitável. 

Centrar-nos-emos na relação estabelecida com D. Rodrigo de Sousa Coutinho, a quem, 

como Ministro da Fazenda, cabia a tutela da Real Biblioteca no papel de Inspector-Geral3. 

Para demonstrar essa colaboração, vale a pena referir a aquisição do núcleo bibliográ-

fi co Bodoni, muito signifi cativo para a Real Biblioteca (COD. 4631, 318 v.). Outro momento 

bem esclarecedor deste bom entendimento entre Bibliotecário-Mor e Inspector-Geral 

da Real Biblioteca é o da criação de uma rede de correspondentes para adquirir obras 

para a biblioteca (não exploramos este episódio neste artigo apenas porque ele não é 

objecto de menção nos códices). Há, pois, códices que denunciam com muita clareza a 

cumplicidade que se estabeleceu entre Ribeiro dos Santos e Sousa Coutinho. Pelo seu 

percurso de vida, Sousa Coutinho era a pessoa talhada para tutelar a Real Biblioteca, não 

tendo deixado os seus créditos por mãos alheias. Foi uma tutela curta mas singular e deci-

siva. A testemunhar esta parceria, por mais de uma vez identifi camos nos códices peque-

nas notas de Ribeiro dos Santos que remetem para Sousa Coutinho, como “Adições que 

fez o Exmo Snr D. Rodrigo de Sousa Coutinho à encomenda de obras periódicas” (COD. 

4615, 140) ou “foi copiada e a cópia fi cou na mão de D. Rodrigo” (COD. 4631, 335); há tam-

bém uma sugestão de D. Rodrigo para a compra de um periódico alemão e a dúvida do 

Bibliotecário-Mor: “ignoro se continua” (COD. 4631, 312). A própria aquisição do núcleo 

bibliográfi co de Bodoni concretiza-se no tempo de Sousa Coutinho. O documento autó-

grafo de Ribeiro dos Santos intitulado Edições dos Clássicos de Bodoni tem uma nota que 

3 D. Rodrigo de Sousa Coutinho acumula as funções de Ministro da Fazenda e de Inspector-Geral da Real 
Biblioteca entre Novembro de 1801 e Setembro de 1803.
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remete para o Marquês de Ponte de Lima, Mordomo-Mor e Inspector-Geral da Biblioteca: 

“Foi encomenda que fi z ao Marquês”. Trata-se de uma lista muito minuciosa, indicando 

o formato, o tipo de caracteres (por exemplo, “cursivos”) e mesmo o tipo de papel (por 

exemplo, “papel real fi no”) a que as edições a adquirir devem obedecer, notas reveladoras 

do conhecimento e interesse que Ribeiro dos Santos tinha sobre Bodoni. A aquisição, no 

entanto, só virá a verifi car-se quando D. Rodrigo de Sousa Coutinho sucede ao Marquês 

de Ponte de Lima, já em 1802.

Se fosse necessário caracterizar os códices, diríamos que eles se distinguem: pelo 

esforço de sistematização do saber, numa abordagem temática sem limites; pela aten-

ção dada à pesquisa e organização bibliográfi cas; pelo relevo atribuído às bibliotecas 

portuguesas em geral e à Real Biblioteca Pública da Corte em particular; pelo sentido de 

urgência no provimento bibliográfi co da Real Biblioteca. É completamente redutor referir 

o Doutor António Ribeiro dos Santos como Bibliotecário da Real Biblioteca. No tempo 

dele, e depois dele, foram muitos os bibliotecários que passaram na instituição, e alguns 

deixaram a sua marca. Mas ele sobressaiu no exercício do cargo com muita sabedoria e 

conhecimento. E enquanto erguia a instituição, ia-lhe garantindo os recursos bibliográfi -

cos e fi nanceiros que acabariam por distingui-la de outras bibliotecas portuguesas – uma 

instituição com mais de duzentos anos cuja estruturação tem um responsável. É hora de 

reconhecer este mérito a Ribeiro dos Santos. 
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“Salve, ó meus livros, livros escolhidos

Por vossos próprios méritos sublimes,

Minha saúde e vida, meus prazeres;

Mimos dos olhos meus, altas delícias

Do meu esp’rito, que vos ama terno:

Qu’seria de mim, se o iníquo fado

Me forçasse a viver de vós ausente!”

Poesias de Elpino Duriense,  tomo 1, p. 285. 

Lisboa: Impressão Régia, 1812.

Quando António Ribeiro dos Santos (1745-1818) é chamado a Lisboa para dar início ao 

processo de fundação da primeira Biblioteca Pública da Corte (1795), interrompendo o tra-

balho que vinha fazendo na Biblioteca da Universidade de Coimbra, vem para concretizar 

um projecto que há já várias décadas se vinha debatendo.

Logo após o terramoto de 1755, fora explícita a vontade de que a Corte de Lisboa pas-

sasse a dispor de uma biblioteca pública no palácio real e de que o desastre que tivera 

lugar pudesse ser a oportunidade de a constituir em novos moldes, à semelhança do que 

se conhecia noutras capitais europeias. Dissera-o Manuel da Maia ao Marquês de Pombal 

na sua Dissertação (Maia 1755), o que seria porventura uma aspiração partilhada por mais 

gente, aspiração que, no entanto, o volume dos trabalhos de reconstrução da capital do 

reino foi adiando.

Interessa-nos entender em que é que esta nova biblioteca era diferente das que antes 

tinham existido, nomeadamente da Biblioteca Real instalada no Paço da Ribeira e desa-

parecida para sempre em 1755. Neste processo, os anos de 1760 vão ser particularmente 

agitados porque mostram como, perante uma sucessão de solicitações, a perspectiva da 

Biblioteca Real quase se perde. Os vários projectos que então se discutem partem da pers-

pectiva de aproveitar o riquíssimo espólio que resultava da expulsão da Companhia de 

Jesus em 1759, mas a colecção que se foi reunindo foi sendo dispersa, sucessivamente, 

entre os primeiros passos do Colégio dos Nobres, a criação da Imprensa Régia e a Real 

Mesa Censória. Entretanto, mostrando as hesitações provocadas por se estar a lidar com 

várias urgências ao mesmo tempo, em 1766 Dom José terá confi ado aos dominicanos de 

Lisboa os livros do Colégio jesuíta de Coimbra para que se faça uma biblioteca que deve 

ser, de acordo com o testemunho de Niccolò Pagliarini, em carta de 23 de Dezembro a 

Giovanni Bottari, “pubblica come è quella della Minerva costà”. Ou seja, aparentemente, 
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nesse momento, a ideia de restaurar uma Biblioteca Real não tinha de coincidir com a 

ideia de criar uma biblioteca pública. Pagliarini, que está em Lisboa a trabalhar com o 

Conde de Oeiras em diversos projectos relacionados com livros, estará associado à criação 

da Imprensa Régia e chega a participar em discussões sobre projectos de bibliotecas.

Temos, assim, por esclarecer, o que implica chamar Pública e Real a uma biblioteca. 

Já longe do tempo em que os livros dos reis se contavam apenas como parte dos seus 

bens pessoais, como as suas jóias, objectos que por sua morte se podiam dispersar, a 

Biblioteca Real passou a fazer parte das instituições de que o Estado não podia já pres-

cindir. Foi dada como adquirida a necessidade de uma Biblioteca da Corte, ainda que não 

fosse pública. A emergência desta palavra já signifi cava a consciência da necessidade de 

abrir as bibliotecas a leitores exteriores às instituições que as possuíam. Ou seja, tornara-

-se presente a ideia de que se devia consagrar institucionalmente essa abertura, que já 

existia informalmente em bibliotecas de instituições diversas. A palavra “pública” deveria 

marcar a ordem da propriedade e da direcção, tanto quanto a orientação sobre o seu 

acesso. Mas, se porventura o projecto de uma biblioteca pública fosse levada a cabo 

pela Ordem dos Pregadores, seria este último elemento apenas a dar sentido à palavra. 

Um espaço não dependente da iniciativa e da autoridade real.

Acresce outro elemento importante para as decisões a tomar. O rei podia promover ou 

apoiar grandes bibliotecas, como sucedera com as bibliotecas de Mafra ou a Joanina de 

Coimbra. Mas, num caso e noutro, tratava-se de projectos que não respondiam à necessi-

dade de ter, na Corte, uma grande colecção. Restava entender a natureza política e funcio-

nal dessa biblioteca, nos moldes em que já funcionava nas Cortes de Paris ou de Londres, 

ou na Academia Romana.

Do ponto de vista político, reconhece-se o papel do aparato cultural e institucional na 

concepção do Estado Moderno, pelo que uma instituição onde se recolhe todo o saber 

projecta sobre a Coroa, pela sua eventual dimensão e riqueza, o prestígio do saber que 

abriga.

Do ponto de vista das funções do Estado, uma Biblioteca Real obedece a dois propósitos.

O primeiro decorre do reconhecimento da necessidade do saber, aquele que está dis-

ponível e ao qual se pode aceder, para o cumprimento efi caz das funções da Coroa. A boa 

administração não é concebível sem acesso rápido ao conhecimento produzido.

O segundo propósito a ser cumprido está na criação de condições para materializar a 

reunião de todo o saber disponível, já não apenas como resposta a necessidades da admi-

nistração, mas como conceito de colecção necessária. A constituição de uma colecção 

central é, neste sentido, um objectivo em si, contrariando a potencial dispersão e perda 

do conhecimento tornado livro. Neste sentido, uma tal colecção tem como objectivo 
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político reunir tudo e não perder nada do que existe. O medo da perda é um elemento 

relevante até aos nossos dias.

Estes aspectos marcam, assim, o carácter político da biblioteca, distinto de todas as que, 

até aí, religiosas ou universitárias, respondiam a necessidades parcelares ou de grupo, 

mesmo quando facilitavam o seu acesso a leitores exteriores e a sua riqueza brilhava 

sobre a instituição que a acolhia, independentemente de ter sido patrocinada pela Coroa. 

A esta distinção associa-se uma outra, decorrente das práticas de aquisição e organização 

dos fundos, em consequência de perspectivas específi cas que fossem resultado das prio-

ridades de uma ordem religiosa ou dos programas de ensino da universidade.

A dupla qualidade de colecção “completa” do Reino e de fundo devendo por força obe-

decer à actualidade política e fi losófi ca (científi ca) da Europa estava fora dos horizontes de 

qualquer biblioteca que não tivesse o estatuto de Biblioteca Real.

Essa diferença não signifi ca que tal projecto viesse romper radicalmente com a tradição 

conhecida. Ou seja, o essencial do que era a tradição manter-se-ia, com agrado geral, pro-

curando-se a raridade e a curiosidade, partindo da convergência entre o olhar do bibliófi lo 

e o do responsável pela formação de agentes, mediadores e elites (religiosos, políticos ou 

fi losófi cos). A estes dois olhares, juntar-se-ia o olhar mais político que partia da unicidade 

e centralidade de uma instituição real e consagrava, como tarefa dessa nova instituição, a 

abertura que as bibliotecas de outras casas praticavam como acção complementar. Esta 

é a perspectiva que vai além da mera dimensão real, orientada então para uma dimensão 

pública. Detecta-se aqui uma coloração iluminista que não pode deixar de ser sublinhada.

O projecto manteve-se latente, sem evoluções assinaláveis, pese embora as medi-

das preconizadas por Frei Manuel do Cenáculo (1724-1814) e concatenadas na proposta 

de um imposto sobre bebidas alcoólicas, o “subsídio literário”, que deveria ser utili-

zado na criação de escolas menores e na “compra sucessiva e inextinguível de livros 

para a biblioteca pública dirigida pela Mesa Censória” (Real Mesa Censória 1772). Esta 

menção a uma “biblioteca pública” merece realce por se tratar da primeira menção do 

género na pena de Cenáculo. A preocupação pela “compra sucessiva e inextinguível de 

livros” constitui a ideia central e permanente em todos os escritos deste autor envol-

vendo bibliotecas e é muito mais marcante do que as questões de ordem organizativa. 

No ano seguinte, novo documento de Cenáculo, Faz-se indispensável... (1773), dá indi-

cações sobre os espaços necessários a uma biblioteca, embora nada se adiante quanto 

aos conteúdos da mesma, nem se especifi que a que biblioteca se refere. Neste docu-

mento são muitas as directivas para a construção de uma biblioteca e, no conjunto da 

obra de Cenáculo, trata-se do documento mais acabado sobre a temática. Dois anos 

volvidos, em decreto de 1775, volta-se à questão. Neste decreto pombalino, refere-se 
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a necessidade de novas instalações para albergar a livraria da Mesa Censória que tinha 

crescido muito: “aumentá-la a ponto de se fazer pública em benefício geral de todos os 

[...] que nela quiserem instruir” (Pombal 1775).

Estes diferentes momentos mostram como, em torno da Real Mesa Censória, se tinha 

vindo a consolidar a ideia de erguer uma grande biblioteca “em benefício geral de todos”. 

Vários testemunhos reforçam a importância do exame e avaliação que António Ribeiro 

dos Santos veio a fazer sobre o estado desta biblioteca (Santos 1795). As aspirações enun-

ciadas nestes quatro documentos requeriam condições que passavam pela criação formal 

da instituição, pela atribuição de instalações, pela defi nição dos princípios organizativos e 

funcionais e pela escolha de quem pudesse concretizar um tal projecto. As condições de 

que há consciência são simultaneamente técnicas e políticas, e podemos pesar bem como 

as condições técnicas dependem da visão política de quem dirige o processo, aos seus 

vários níveis, incluindo a indispensável dimensão orçamental. Tratou-se de um processo 

longo e lento com fases muito distintas e no qual o Relatório de Ribeiro dos Santos sobre a 

Livraria da Real Mesa Censória assumiu importância capital. Nele, o papel e as concepções 

de Ribeiro dos Santos sobre o que deveria ser uma biblioteca moderna confrontavam-se 

com obstáculos, mas também com momentos de aceleração e a oportunidade de outros 

propósitos e modelos. Daí a inevitabilidade em reconhecer dois momentos distintos na 

história da criação da Real Biblioteca: um, de 1796 a 1801, com Ribeiro dos Santos sozinho 

a projectar; outro, entre 1801 e 1803, correspondente ao curto período em que D. Rodrigo 

de Sousa Coutinho (1755-1812) assume a responsabilidade política pela Real Biblioteca.

Ofi cialmente, a Real Biblioteca Pública é fundada a 29 de Fevereiro de 1796 por Alvará 

régio. Esta data serve apenas de referência porque, como se tem sublinhado, o processo 

de lançamento da Real Biblioteca havia começado muito antes e, portanto, o Alvará de 

fundação, de inegável importância, assinala uma nova fase do projecto. É uma fase deci-

siva, apoiada por um diploma excelentemente estruturado e escrito, por duas razões 

principais: por um lado, é um documento político, emanado do poder real, através do 

qual a hierarquia do Estado reconhece a necessidade de a Corte dispor de um instru-

mento daquela natureza; por outro lado, no Alvará estão contidas e defi nidas todas as 

funções e missão de uma verdadeira biblioteca central. O propósito da nova instituição 

é muito explícito e consiste no “estabelecimento de uma Livraria Pública, a qual sirva 

como de um tesouro de todas as Artes e Ciências  com os livros mais preciosos pela sua 

raridade, os monumentos mais respeitáveis das mesmas Artes e Ciências” (Portugal. Leis, 

decretos, etc. 1796a), omitindo, naturalmente, qualquer preocupação de carácter técnico. 

O Alvará é um documento para o presente mas que acautela o futuro. Respaldado 

por este documento político e orientador, uma vez nomeado Bibliotecário-Mor, 
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a 4 de Março de 1796 (Portugal. Leis, decretos, etc. 1796b), Ribeiro dos Santos dispõe das 

condições e parâmetros para avançar. A partir de 1796, entra-se na fase mais dinâmica e 

interessante da Real Biblioteca Pública da Corte que importa caracterizar porque, atra-

vés das medidas que vão sendo adoptadas e das parcerias que se vão estabelecendo, se 

percebe a feição que a Real Biblioteca vai assumindo entrando defi nitivamente na época 

moderna. Com Ribeiro dos Santos à frente da casa, a ele cabe decidir as medidas e esco-

lher as parcerias. Os dois períodos-chave, de 1796 a 1801 e de 1801 a 1803, muito diferen-

tes entre si, revelam duas facetas institucionais complementares e a própria adaptação da 

Real Biblioteca a novos desafi os. Essas duas faces revelam uma biblioteca em evolução, 

com gostos e visões opostos. Ribeiro dos Santos, sozinho ou na companhia de competen-

tes parcerias, personaliza ele próprio a charneira entre dois tempos. Não hesita em deixar 

a zona de conforto que alcançou em Coimbra, provando, sem ambiguidades, de que lado 

está em relação ao modelo de modernidade. A opção é sua, nada lhe é imposto. 

Ribeiro dos Santos sempre se preocupou com a aquisição de livros, e as múltiplas suges-

tões para aquisição, alinhadas em listas, são muito frequentes nos códices1. Não é possível 

datá-los com precisão, pelo que desconhecemos se são anteriores à sua nomeação como 

primeiro Bibliotecário-Mor ou se serão, na íntegra, posteriores. Mas, quaisquer que sejam 

as suas datas, o gosto pelos livros, seja bibliografi a ou bibliofi lia, é indiscutível. E, se esta-

mos a pensar na Real Biblioteca, então podemos dizer com segurança que esse gosto e 

essa preocupação já estão presentes no trabalho que Ribeiro dos Santos desenvolve em 

torno da Livraria da Real Mesa Censória. A leitura do seu Relatório, preparado em 1795, 

evidencia claramente a preocupação com o estado em que encontrou a Livraria. Não se 

trata apenas de apontar o dedo à desarrumação, ao desmazelo. O autor preocupa-se com 

os livros que faltam, a ausência de catálogos que impede o conhecimento do que existe 

e a organização do que resta. Se na Mesa Censória caíam os exemplares candidatos à 

edição na esperança de obterem a indispensável licença para impressão e circulação, 

Ribeiro dos Santos afl ige-se com as faltas que identifi ca. E não deixa mesmo de comen-

tar os desvios que as obras provenientes das antigas casas da Companhia de Jesus terão 

sofrido. Este desmando em matéria de livros causa-lhe a maior das indignações, e talvez 

possamos sentir a preocupação que tinha em não perder os livros e em evitar a dispersão 

do saber que custara tanto a reunir. Há aqui um misto das preocupações do bibliófi lo e do 

organizador do conhecimento, uma continuidade que podemos reportar aos tempos da 

Universidade de Coimbra.

1 Todos na Biblioteca Nacional de Portugal com as cotas BNP COD. 4583 a 4732.
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A preocupação de Ribeiro dos Santos com a organização dos livros merece toda a nossa 

atenção porque ela revela a consciência da necessidade de garantir uma actualização per-

manente e inevitável, um cuidado em “acumular e dispor” (Carvalho 1998, 1, III) que intro-

duz a modernidade nas bibliotecas. Na verdade, estas bibliotecas organizam o conheci-

mento de que dispõem, preparam-se para receber leitores, estão dispostas a facilitar o 

acesso e, neste sentido, abrem-se à modernidade. Ribeiro dos Santos é um bibliófi lo, mas 

não esquece que a reunião de muitos livros e manuscritos por si só não faz uma biblioteca. 

Regista-se aqui uma alteração substancial e duradoura que deveremos assinalar como 

mudança de paradigma.

Ribeiro dos Santos está actualizado, conhece os livros, domina as bibliografi as e o movi-

mento editorial, mas continua a valorizar os livros raros e únicos. Não é de espantar, pois, 

o grande relevo e atenção que vai dar às propostas que Frei Manuel do Cenáculo lhe faz 

de doação das suas preciosidades bibliográfi cas. Entre Setembro de 1796 e Maio de 1808 

estabelece-se uma correspondência entre as duas fi guras denunciando (e satisfazendo) o 

gosto bibliófi lo de Ribeiro dos Santos, centrado sobretudo nas obras que Cenáculo envia 

para a Real Biblioteca, uma correspondência cujo alcance ultrapassa em muito a questão 

da doação.

Neste conjunto epistolográfi co (Cabral 2014, 397-508) devem considerar-se algumas 

cartas de outras personalidades então muito conceituadas, seja no meio literário, como é 

o caso de Joaquim José da Costa e Sá, professor de latim no Colégio dos Nobres, seja na 

esfera política, como acontece com D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Estas cartas ajudam a 

esclarecer as condições em que a doação ocorreu. No total, são setenta e cinco documen-

tos: trinta e oito de correspondência entre Ribeiro dos Santos e Cenáculo, trinta e três de 

outros intervenientes e quatro anexos. É no somatório destas três componentes que se 

consegue a contextualização em que ocorre a doação de Cenáculo e que, naquilo que 

aqui particularmente nos interessa, e se torna muito claro o conhecimento e o gosto de 

Ribeiro dos Santos pelos livros raros e únicos. Deslumbramento é o termo que melhor 

descreve a reacção de Ribeiro dos Santos à medida que os caixotes provenientes de Beja 

chegam e são abertos na Real Biblioteca.

Merece especial atenção a relação estabelecida entre Ribeiro dos Santos e D. Rodrigo 

de Sousa Coutinho. Sousa Coutinho foi ministro plenipotenciário em Turim por um longo 

período, entre 1778 e 1796. É mandado regressar à corte de uma forma brusca e urgente 

pelo Príncipe Regente D. João e, no início de 1796, já faz parte do núcleo duro da governa-

ção. Aqueles dezoito anos em Turim, apesar das muito frequentes intermitências provoca-

das por deslocações a Lisboa, moldaram defi nitivamente a formação de Sousa Coutinho, 

fosse cultural, fosse política. Dezoito anos longe dos meandros sociais e políticos da corte 
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de Lisboa haviam-lhe fornecido a distância indispensável que lhe permitiram, sem precon-

ceitos, refl ectir sobre a situação portuguesa. Importa aqui referir duas vertentes signifi ca-

tivas do seu perfi l cultural com a marca de Turim: os gostos bibliográfi cos visíveis na sua 

biblioteca reunida em Itália, na qual o pendor secular da colecção e a curiosidade cientí-

fi ca são bem evidentes, e o contacto com a ofi cina tipográfi ca de Bodoni, em Parma, onde 

colheu muita informação sobre as características técnicas e estéticas da actividade gráfi ca 

e editorial. O que aprendeu do ponto de vista desta actividade ajudarão, certamente, nas 

suas futuras responsabilidades no tocante à Casa Literária do Arco do Cego, vertente que 

não abordamos neste artigo. Analisemos, então, as questões decorrentes da sua aprendi-

zagem bibliófi la ou bibliográfi ca. Um elemento constante da biblioteca que organizou é 

a actualidade das edições reunidas (dois terços dos livros são edições posteriores a 1775), 

contemporâneas da sua estadia em Turim, revelando claramente a sua percepção do que 

deve ser e para que serve uma biblioteca. Sem questionar o carácter erudito do conjunto 

bibliográfi co acumulado, as temáticas são muito variadas (como matemática, geometria, 

canais e hidráulica, pobreza e mendicidade, arquitectura militar, história política, diplomá-

tica ou genealógica, comércio, agricultura e silvicultura, astronomia, arte, botânica, zoolo-

gia, indústrias extractivas) e nelas reconhecemos um pendor pragmático e utilitarista que 

deve ser sublinhado. Esta complementaridade entre erudição e utilitarismo, muito longe já 

da visão museológica e antiquarista que predominava anteriormente nas bibliotecas, vai 

também caracterizar a acção de Sousa Coutinho como Inspector-Geral da Real Biblioteca, 

assim como a sua relação com Ribeiro dos Santos, com quem, desde cedo, estabelece 

uma profunda sinergia com infl uência decisiva sobre o rumo que a Biblioteca irá seguir. 

O período durante o qual Sousa Coutinho tutela a Real Biblioteca é muito breve, de 

Novembro de 1801 a Setembro de 1803 (Cabral 2014, 289 e segs.), mas essa vigência é muito 

frutuosa e altera defi nitivamente o modus operandi da instituição. A partir de Novembro 

de 1801, os avisos e despachos relativos à Real Biblioteca sucedem-se a um ritmo frené-

tico, tendo alguns deles sido emitidos em resposta a sugestões de Ribeiro dos Santos. 

As duas fi guras estavam verdadeiramente sintonizadas. Desde o princípio da sua tutela, 

Sousa Coutinho dá sinais de que os negócios da Real Biblioteca são para levar a sério, e 

Ribeiro dos Santos não irá descurar esta perspectiva que ele vê como uma oportunidade. 

As propostas feitas em Janeiro de 1802 ao Inspector-Geral e que dizem respeito a uma ges-

tão mais lógica e equilibrada das colecções, como é o caso da alienação do duplicado da 

Bíblia Moguntina ou de uma melhor distribuição dos manuscritos por outras bibliotecas 

respeitáveis (Cabral 2014, 326), são imediatamente aceites. Mas o que reportamos como 

mais interessante nesta troca de sugestões é a preocupação de Sousa Coutinho relativa-

mente à provisão de periódicos sobre cujos títulos pede informação ao Bibliotecário-Mor.
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Há averbamentos do próprio Ribeiro dos Santos deixando entrever a intromissão do 

Inspector-Geral no quotidiano da Real Biblioteca. A título de exemplo, Ribeiro dos Santos 

escreveu as “Adições que fez o Exmo. Snr. D. Rodrigo de Sousa Coutinho à encomenda de 

obras periódicas”2 e, noutro momento, já um pouco cansado, insere um apontamento 

onde se lê, “não entendo a nota do lapes [sic]”3. O interesse e a preocupação de Sousa 

Coutinho são tão genuínos com a orientação a imprimir à Real Biblioteca que, a 30 de 

Dezembro de 1801, por aviso régio, ordena que “se mande vir dos reinos estrangeiros 

todas as obras periódicas que neles houver”4. Muito para além da ordem de aquisição 

expressa neste Aviso, o mais assinalável é que, a partir desta data, a Real Biblioteca passa 

a dispor de uma anuidade para aquisição de bibliografi a, confi gurando um verdadeiro 

orçamento. Trata-se da profi ssionalização dos assuntos respeitantes à Real Biblioteca 

que compromete em defi nitivo o Estado, compelido a assumir as suas responsabilidades. 

Fica estabelecido um procedimento que implica uma contrapartida: para benefício do 

próprio Estado, concede-se uma verba à Biblioteca na esperança de que esta cumpra 

as suas obrigações. A partir deste Aviso de Dezembro de 1801, e sobretudo a partir de 

Janeiro de 1803 com outros avisos do mesmo teor, será lançada toda a mecânica indis-

pensável ao cumprimento de um programa, com o levantamento das existências e uma 

pesquisa bibliográfi ca exaustiva. Como o passo seguinte será, inevitavelmente, arranjar 

uma solução expedita para aquisição dos títulos identifi cados, é montada uma verdadeira 

operação de “correspondência literária” (Cabral 2014, 329-330). As listas e apontamen-

tos abundantes nos códices de Ribeiro dos Santos testemunham o trabalho cuidadoso 

e pormenorizado que era submetido à tutela. Certamente a hierarquia assim o exigia, 

mas, para o Bibliotecário-Mor, deveria constituir um prazer, já que Sousa Coutinho, depois 

dos conhecimentos e sensibilidade que aprofundara em Turim, detinha a autoridade sufi -

ciente para opinar. Em consequência deste trabalho de identifi cação que prossegue na 

Real Biblioteca, é estabelecida uma rede de contactos com correspondentes sediados nas 

cortes estrangeiras, testemunhada pelos avisos de Janeiro, Março e Abril de 1803, para 

aquisição de livros. A iniciativa abortou mais tarde por corte de verbas, mas a intenção e 

as medidas marcam a vida da instituição naquele período. Sempre medidas em nome do 

interesse público; aliás, a fronteira entre a noção de serviço público e o enriquecimento 

patrimonial da Real Biblioteca é muito ténue porque o que está sempre presente é a efi -

ciência dos serviços e a utilidade dos mesmos.

2 BNP COD. 4631, 317-319.
3 BNP COD. 4615, 146.
4 AHBN CR/03/Cx. 01/Doc. 02.
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A correspondência trocada entre Sousa Coutinho e Ribeiro dos Santos prova uma 

grande cumplicidade dirigida para o provimento contínuo da Real Biblioteca e construída 

na base da confi ança mútua. As medidas subscritas por Sousa Coutinho valorizam o papel 

e as funções da Real Biblioteca, ao mesmo tempo que estreitam as relações entre a Real 

Biblioteca e o poder político. A Real Biblioteca teve a oportunidade de ganhar um novo 

perfi l com as aquisições feitas, ou iniciadas, em tempo de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 

entre as quais também se devem distinguir as edições de Bodoni ou o Monetário de 

Fontenelle.

Para além de ter enriquecido o seu acervo, cumprindo a missão atribuída no Alvará de 

fundação, a Real Biblioteca prestigiava o poder político tornando-se um elemento funda-

mental na arquitectura do Estado moderno.

Nestes anos iniciais, a Real Biblioteca muniu-se fortemente, tanto com os livros prove-

nientes da Mesa Censória, como com livros únicos e raros doados por Cenáculo, e ainda 

com as aquisições promovidas por Ribeiro dos Santos. Tanto a acumulação de livros, 

como a sua organização e a consideração de colecções exigem uma articulação entre o 

reconhecimento da função deste acervo bibliográfi co, destinado a ser utilizado por um 

colectivo (em oposição ao possuidor de livros), e a compreensão de que o valor destas 

colecções se prende directamente com a sua actualização – tudo assente na indispensá-

vel organização, que exigirá competências técnicas e, portanto, uma profi ssionalização.

Ao longo desta exposição destacámos dois tipos de mudanças interdependentes. 

O que diz respeito à concepção de uma biblioteca moderna e funcional sustenta qual-

quer projecto de biblioteca pública e de biblioteca real. A aplicação de critérios rigorosos 

de arrumação e o esforço de aquisição estão subordinados ao propósito de centralidade 

política e de abertura dos acervos à consulta pública. Daí a importância de noções como 

funcionalidade e utilidade, mas também actualização. Algumas das preocupações vêm 

de trás, desde a atenção ao curioso e ao raro, ao cuidado colocado nos instrumentos 

necessários à formação das elites, a todos os níveis, da administração ao ensino, da igreja 

à actividade económica. Percebe-se que estes diversos olhares não são antagónicos. 

A raridade que o bibliófi lo descobre integra-se no esforço de conservação geral de todos 

os saberes, de cumprimento da ideia de colecção mais completa a que uma Biblioteca 

Real tem de corresponder. A facilidade em dispor de colecções completas e organizadas 

confere à Biblioteca Real a possibilidade de se abrir e de corresponder às necessidades do 

presente, e não apenas aos caprichos do seu público virtual.

Resulta deste esforço um instrumento político, que mostra a relação entre saber e poder, 

com o que se torna, não apenas necessário, mas imprescindível para o Estado moderno.
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Na vasta obra e intervenções do canonista, poeta e magistrado António Ribeiro dos Santos 

(1745-1818) deparamos com uma erudição enciclopédica que acompanha a organização 

dos saberes e que esteve longe de ser a de um antiquário. Na mobilização de conhecimentos 

especializados prevalece em Ribeiro dos Santos um cuidado hermenêutico bem demons-

trativo de uma das pedras de toque da emergente historiografi a crítica setecentista em que 

a preocupação do estudo de “origens” é recorrente. No Bibliotecário-Maior encontramos 

ainda a busca de um discurso racionalizado do conhecimento humano em sintonia com o 

“espírito enciclopédico” do seu tempo. Intervindo ativamente no projeto pombalino, parti-

cularmente com a sua obra De Sacerdotio et Imperio, denunciará mais tarde o “utopismo” do 

Marquês, sem deixar, todavia, de contribuir para a política reformista a que adere. Depois de 

1777, Ribeiro dos Santos é um bom exemplo da nova fase da vida intelectual portuguesa, 

quer na Universidade, onde encontrou resistências e oportunidades para afi rmar as suas 

ideias e o seu imenso saber, quer através de uma intervenção mais ampla de que o apreciá-

vel sucesso editorial de A Verdade da Religião Cristã (1784) é um fl agrante exemplo. A posi-

ção negativa de Ribeiro dos Santos relativamente ao fi losofi smo ou ao deísmo tem de ser 

confrontada, em todo o caso, com a abertura a muitos sinais da Ilustração, como podemos 

encontrar, por exemplo, na simpatia manifestada relativamente a conceções jusnaturalistas 

mais avançadas. No âmago da polémica que decorreu do confronto com Pascoal de Melo 

Freire, por ocasião da reforma no Novo Código de Leis (1789), podemos constatar não só a 

expressão sincera da crença num “século de razão e de humanidade”, como também a perce-

ção de um tempo que viria a incorporar, decisivamente, os progressos da ciência, nomeada-

mente na sua aplicação prática e virtuosa. Essa dimensão ilustrada do canonista Ribeiro dos 

Santos encontra-se ainda, por um lado, na sua profunda e informada refl exão sobre aspe-
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tos penais e criminais que só viriam a ser publicados em 1814 e 1817 no Jornal de Coimbra 

(Discurso sobre a pena de morte e refl exões sobre alguns crimes e Considerações sobre alguns 

artigos da Jurisprudência Penal), quando já se encontrava cego e, por outro lado, na defesa da 

tolerância religiosa e étnica, particularmente no que diz respeito aos judeus a cujo patrimó-

nio espiritual dedicou estudos pioneiros publicados nas Memórias de Literatura da Academia 

das Ciências, a partir de 1792.

I

Poderia começar por dizer que uma atenta apreciação dos projectos e das realizações 

de António Ribeiro dos Santos, no que diz respeito à organização e gestão das Bibliotecas 

da Universidade de Coimbra e da Biblioteca Pública da Corte, seria, por si mesma, sufi -

cientemente esclarecedora do perfi l ilustrado do canonista detentor de uma erudição 

espantosa. Todavia, essa erudição enciclopédica que preside à organização dos saberes 

no âmbito do espaço de uma biblioteca esteve longe de ser puramente antiquarística. 

Na trajetória académica do magistrado António Ribeiro dos Santos assiste-se, não só a um 

aprofundamento e atualização permanentes do pensamento jurídico-canónico, teológico 

e fi losófi co mas também à mobilização de conhecimentos especializados como resposta 

a inúmeras circunstâncias para que foi convocado, quer no âmbito da Universidade (1795), 

quer dos Estudos Menores, nomeadamente aquele que lhe foi solicitado para a reforma 

das Reais Escolas de S. Vicente de Fora. Em relação à última instituição, no seu entender, à 

formação humanística e teológica e aos conhecimentos matemáticos deveria acrescer o 

conhecimento dos saberes de outra índole, nomeadamente o da Física Experimental, em 

que se alargariam os horizontes da Filosofi a Natural:

Destas lições passará o professor à Física Experimental em que proponha as verdades que 

se podem haver da natureza por meio de experiências que as descobrem e, para o fazer com 

ordem e muito aproveitamento de seus discípulos, mostrará, primeiro, qual é o objecto da 

Física, e quais os progressos e diferentes revoluções que ela tem tido: quais em, geral, as 

utilidades que resultam dos seus trabalhos para a agricultura, botânica, química, medicina 

e mineralogia, e para a indagação das matérias primeiras da indústria nacional e das artes 

domésticas no reino e nas colónias, em que consiste a sustentação, riqueza, força e vigor do 

Estado. (Pereira 2005, 73-74).  

Propostas como a que se acabou de referir, próprias da mentalidade globalmente enci-

clopedista de Setecentos, mesmo que distantes do sentido axiológico da Encyclopédie, 

não deixam de ser expressão das preocupações de organização dos conhecimentos e 
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dos seus progressos. Em António Ribeiro dos Santos assume particular relevância ainda a 

sistematização do universo estético, a par da sua própria obra poética, sob o nome arcá-

dico Elpino Duriense, onde transparece uma indesmentível atitude ilustrada. De facto, a 

capacidade enciclopédica e a abertura ao saber preconizadas por António Ribeiro dos 

Santos serão invocadas ao longo desta comunicação e revelam-se ainda na sensibilidade 

e convivialidade, onde a criação poética e a refl exão estética têm um lugar destacado. 

A convivialidade, para além da expressão de afetos num conjunto de relações muito esco-

lhidas de amizade intelectual (cuja correspondência de que temos conhecimento consti-

tui um bom testemunho), transparece na produção poética de Elpino Duriense. Porém, 

o vate arcádico também teorizará sobre o universo da Poética e, de modo mais amplo, 

o da Estética. A convicção humanística que transparece das suas chamadas de atenção 

para os autores clássicos portugueses, a par de todo um programa de estudos para as 

humanidades, é suportada pela competência demonstrada, quer em relação à Poética de 

Aristóteles, quer, de um modo mais efetivo, mediante o cuidado que coloca na tradução 

da lírica horaciana. Ainda na recorrência programática de indagação matricial da nossa 

identidade mental, lembre-se o intento ribeiriano de concretizar uma panorâmica inter-

pretativa das origens e progressos da poesia portuguesa. No âmbito mais abrangente da 

Estética, por seu turno, é gratifi cante atender, recorrendo ao imenso espólio manuscrito, 

a ensaios sobre a retórica, o belo, o sublime. Entre os vários temas de re aesthetica, o seu 

Tratado da Imitação das Belas Artes, elaborado debaixo da inspiração de Jean-Baptiste Du 

Bos (1670-1742) e Charles Batteux (1717-1780), e de interesses estéticos da Inglaterra do 

seu tempo como os que foram defendidos por Joseph Addison (1672-1719), entre outros, 

não se tratava de mera tarefa compiladora. Como Nuno Saldanha teve ocasião de afi rmar: 

Apesar de algumas hesitações e certa confusão no discurso, estamos perante uma das 

tentativas mais importantes na constituição de um sistema coeso e metódico do universo 

estético no Portugal de Setecentos. E, mesmo em termos europeus (apesar do atraso), trata-

-se de um dos sistemas de Belas Artes mais completos até então, pela diversidade de expres-

sões artísticas que engloba (com algumas artes consideradas mecânicas) que não se reduz 

apenas à tríade das Artes Plásticas e Visuais, nem a uma mera tentativa de lhes acrescentar 

uma ou outra disciplina, de acordo com os interesses pessoais (Música, Poesia, Eloquência, 

Arquitectura, Dança). (Saldanha 1995, 300)

António Ribeiro dos Santos rodeou-se, aliás, de um ambiente pessoal em que o sen-

tido estético estava omnipresente. Num testemunho de António Feliciano de Castilho, 

transmitido por Júlio de Castilho, referindo-se ao conforto da casa do magistrado, 
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na Rua do Sacramento à Lapa, dá-nos conta de que, por volta de 1815, “por aquelas salas, 

gravemente ataviadas, à laia dos nossos antigos, de sedas e arrases (panos de Arrás), 

alcatifas, tremós, espaldares e soberbos existiam quadros dos mais peregrinos pintores” 

(Castilho 1926, 145).

II

Para dar conta, mesmo que esquematicamente, do percurso ilustrado de Ribeiro dos 

Santos, vou ao seu encontro, no ano de 1770, quando tem a oportunidade de defi nir uma 

das vertentes do regalismo absolutista pombalino através das teses doutorais expressas 

no De Sacerdotio et Imperio (1770), de que falarei daqui a pouco, para o ir acompanhando 

até ao período de 1814-1817, praticamente cego, quando publica Discurso sobre a pena de 

morte e refl exões sobre alguns crimes e Considerações sobre alguns artigos da Jurisprudência 

Penal redigidas antes. Para trás, fi ca a refl exão ribeiriana sobre A Verdade da Religião Cristã 

(1784), obra essencial para a compreensão dos fundamentos mentais vigentes na socie-

dade da segunda metade de Setecentos, antes de o vermos envolvido em renhida polé-

mica em torno do Novo Código de Leis (1789), em que, na sua condição de censor, Ribeiro 

dos Santos acaba por se incompatibilizar com o seu colega universitário Pascoal José de 

Melo Freire dos Reis (1738-1798). 

Depois de 1770, Ribeiro dos Santos intensifi cará e aprofundará leituras, enfrentará con-

fl itos de natureza académica e de rivalidades colegiais, entre as quais avulta a acusação 

de que foi alvo, em 1785, de ser sua a autoria da celebérrima sátira O Reino da Estupidez; 

desta acusação resulta a preconização de uma ordem régia vexante, de desterro para o 

Porto, onde nascera em 1745, por iniciativa do celebérrimo Reformador Reitor D. José 

Francisco António Miguel de Mendonça (1725-1808). Ribeiro dos Santos regressa logo no 

ano seguinte a Coimbra, com o apoio do novo Reformador Reitor, D. Francisco Rafael de 

Castro (1750-1816), passando a dedicar-se, então, a um trabalho intensivo sobre a História 

Eclesiástica de Portugal, a par de outras tarefas de elaboração compendiária que estava 

superiormente cometida aos lentes universitários com o objetivo de viabilizar a reforma 

pombalina dos estudos. Além da História Eclesiástica, Ribeiro dos Santos planifi ca uma 

Cronologia para as Instituições Canónicas, elabora uma Geografi a Sagrada e Eclesiástica e 

um Compêndio de História Sagrada. Todavia, a História Eclesiástica de Portugal constitui o 

seu principal desafi o, para cuja concretização de nada valem as obras de Claude Fleury 

(1640-1723) ou de Jean-Laurent Berti (1696-1766), que apenas podem suprir a parte geral 

a oferecer aos alunos que o canonista, aliás, não deixará de recomendar.
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A preocupação heurística, o estudo de fontes de vária natureza, tornava-se agora mais 

evidente, pois havia que “revolver muitos monumentos antigos, para que lhe eram preci-

sas mais forças e tempo” (Pereira 2005, 48 nt). Percebe-se, nas hesitações, nas dúvidas que 

atravessam os apontamentos e versões existentes no vasto espólio de Ribeiro dos Santos, 

que prevalece um sentido crítico bem demonstrativo de uma das pedras de toque da his-

toriografi a setecentista preocupada com o estudo das “origens”. Neste afã de aprofunda-

mento, Ribeiro dos Santos não esquecerá as matrizes célticas, gregas, latinas, visigóticas 

e arábicas do português e do castelhano, a origem natural da linguagem, do gesto e dos 

sons e a composição e derivação das palavras. Tais propósitos, manifestamente ilustrados, 

presentes na obra do erudito canonista António Ribeiro dos Santos, não são alheios a 

uma busca de modernidade num longo trajeto em que se pretende afi rmar um discurso 

racionalizado do conhecimento humano e que, no caso de Portugal, se vem a densifi -

car nos primórdios das nossas próprias referências históricas ilustradas. A esse propósito, 

mesmo sob pena de me repetir, não deixa de ser necessário, em todo o caso, frisar que as 

expressões ilustradas no espaço português comportaram três momentos: um período joa-

nino, em que surgem como mais signifi cativas, no campo da fi losofi a, as obras de Manuel 

de Azevedo Fortes (1660-1749), de António Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783), de Luís 

António Vernei (1718-1792), do oratoriano João Baptista (1705-1761) e os primeiros volu-

mes das Recreações Filosófi cas de Teodoro de Almeida (1722-1804). Depois, teremos de 

considerar um período josefi no (que podemos designar também como pombalino), em 

que cumpre destacar o desejo de promover a história e renovação dos saberes, a vigência 

do direito natural e a promoção das ciências naturais e exatas. Por fi m, temos um período 

mariano, que engloba o reinado de D. Maria I e do Príncipe Regente, futuro D. João VI. 

António Ribeiro dos Santos, quer pela circunstância geracional, quer pelos interesses que 

o movem, participa tanto do período josefi no como do mariano. 

Entretanto, o projeto pombalino e a pólis pombalina, talvez o utopismo inconciliável 

que Ribeiro dos Santos denunciará1, inscrevem-se numa vertente reformista a que o cano-

nista em todo o caso adere, ao mesmo tempo que aceita as prevenções estabelecidas pela 

Real Mesa Censória em relação a muito do saber ilustrado europeu.

1 A apreciação fi nal que António Ribeiro dos Santos fez do Marquês de Pombal tem de ser entendida efe-
tivamente como uma superação da sua posição mais afeta ao absolutismo pombalino dos tempos do 
De Sacerdotio et Imperio (1770): “Este ministro quis um impossível político, quis civilizar a Nação, e ao 
mesmo tempo fazê-la escrava, quis espalhar a luz das Ciências Filosófi cas, e ao mesmo tempo elevar o 
Poder Real ao despotismo, inculcou muito o estudo do direito Natural, e das Gentes, e do Direito Público 
Universal, e lhes erigiu cadeiras na Universidade de Coimbra, mas não via que dava Luzes aos Povos para 
conhecerem por elas, que o Poder Soberano era unicamente estabelecido para o bem comum da Nação, 
e não do Príncipe, e que tinha limites e balizas, em que se devia conter” (Pereira 1981, I: 220).  
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Com a morte de D. José I e consequente afastamento do Marquês de Pombal, não obs-

tante assinaláveis resistências, foi possível a continuidade do projeto reformista. Ribeiro 

dos Santos é um bom exemplo dessa nova fase da vida intelectual portuguesa, quando 

a Academia das Ciências de Lisboa vem a assumir, de forma menos estreita quanto a 

exigências políticas, sobretudo no seu início, a senda da reforma cultural pombalina. 

As várias Memórias que o canonista ali publicou são disso um bom exemplo.

Entretanto, de 1807 a 1821 (Ribeiro dos Santos morre em 1818), a intensifi cação da lei-

tura, em parte de modo clandestino, de Montesquieu (1689-1755), de Voltaire (1694-1778), 

de Rousseau (1712-1778), de Helvetius (1715-1771) e de muitos outros autores, quer em 

Portugal, quer no Brasil, é um facto hoje sufi cientemente rasteado e estudado, sinali-

zando as possibilidades de leitura e de circulação livreira nos primórdios da existência 

de um espaço público (Alves 2016). Esse trajeto de abertura às ideias fi losofi stas e deístas 

acompanha o transcurso das conceções de índole jurídica ou moral. Assim, a partir da 

didática vigente grocio-pufendorfi ana de Karl von Martini (1726-1800), escolhido para as 

aulas de Direito Natural, em 1772, chegamos até às leituras de Emer de Vattel (1714-1767), 

Caetano Filangieri (1753-1788), Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748) e De Felice (1723-

1789). Importa também sublinhar que a época era de intensa troca de ideias fora do claus-

tro universitário. Ribeiro dos Santos, que vivia no Colégio dos Militares, não escaparia por 

certo à insinuação de que naquela instituição alguns dos seus membros acolhiam ideias 

consideradas mais avançadas. É certo que a atitude ribeiriana perante o fi losofi smo ou o 

deísmo é de manifesta oposição, mas tal não signifi ca que muitas das ideias veiculadas 

pelo jusnaturalismo mais recente, entre outras infl uências, deixem de poder ser arroladas 

no deve e haver de um convicto e ousado reformismo que o Bibliotecário Monsenhor 

Ferreira Gordo (1758-1838), seu sucessor no cargo de Bibliotecário-Mor da Real Biblioteca 

Pública da Corte, entendeu sublinhar:

A julgar pelas obras impressas e trabalhos literários que existem deste ilustre Magistrado, 

foi um grande investigador de Antiguidades e pode-se afi rmar com afoiteza que ninguém 

até agora teve estudos mais largos, nem mais apurados da história e Língua Portuguesa, em 

que escrevia com muita pureza, propriedade e elegância. Com igual esmero e apuramento 

cultivou as Ciências Eclesiásticas, sendo o primeiro aluno da Universidade de Coimbra onde 

as ensinou com aplauso que se atreveu a publicar doutrinas que hoje são correntes suas que 

naquele tempo faziam suspeitos na Fé os seus propagadores. (Gordo 1981, 172)

Monsenhor Ferreira Gordo não se esquecia de notar, em todo o caso, que Ribeiro dos 

Santos fora sempre muito ortodoxo. Pelo menos na aparência, ouso eu dizer. Entre o 
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arcadismo e sinais pré-românticos, entre a crise do absolutismo político e um horizonte 

protoliberal que se vislumbrava, António Ribeiro dos Santos foi, de facto, um exemplo 

marcante e singular de uma época de transição marcada por visíveis tensões mentais, 

sociais e políticas.

III

Quando, em 1770, António Ribeiro dos Santos publica as suas teses intituladas 

De Sacerdotio et Imperio, não se estava apenas perante um conjunto de peças destinadas à 

obtenção do grau doutoral, que mereceram, aliás, resistência da congregação académica 

de Cânones relativamente aos conteúdos. Sem entrar em pormenores que poderão ser 

encontrados noutros estudos, entre os quais aquele que dediquei ao pensamento político 

de António Ribeiro dos Santos, publicado pela Imprensa Nacional em 1983 e reimpresso 

em 2005, o que me importará salientar é que, a partir de uma perspetiva jus-eclesiástica, 

o canonista natural do Porto, na linha de António Pereira de Figueiredo (1725-1797), estava 

convictamente e com bom apoio político a carrear fundamentação teórica para o rega-

lismo pombalino ou, melhor dizendo, para a fundamentação juscanónica das relações do 

poder civil e do eclesiástico próprio das soluções absolutistas afi ns de outras monarquias 

europeias. A dissertação do ainda novo doutorando – ia nos seus vinte e cinco anos – 

logicamente não escaparia, mais tarde, em 1782 (já no reinado de D. Maria I), à atenção do 

órgão fi lojansenista Nouvelles eclesiastiques, sediado em Utreque, no momento em que 

aquele periódico fazia balanço das posições antiultramontanas em Portugal, na linha de 

Febrónio, embora numa altura em que a vinculação às teses regalistas era mais moderada. 

O ousado candidato a Doutor em Cânones ajudava assim, em 1770, nas vésperas da 

reforma pombalina da Universidade, à fundamentação teológica e canónica jusdivinista. 

Ribeiro dos Santos inicia a sua argumentação pelo tema da religião natural, prestando 

atenção a um dos lemas ilustrados da universalização das crenças, com a ressalva de não 

admitir desvios fi losofi stas ou deístas. Esta atitude defensiva, porém, nunca o coibiu de 

exaltar, quer os progressos da ciência, moldados em entusiástica afi rmação poética sua, 

quer a luta empenhada contra a intolerância religiosa e étnica e em defesa da humani-

zação das penas bem presentes no seu discurso jurídico-penal, como veremos. Aliás, 

as prevenções antifi losofi stas e antideístas de que Ribeiro dos Santos participa deverão 

ser entendidas nos quadros mentais da realidade portuguesa dos fi ns do século XVIII e 

princípios de Oitocentos no que concerne aos fundamentos culturais sociologicamente 

aceites. Em todo o caso, no reinado de D. Maria I e do Príncipe Regente, futuro D. João VI, 

assistir-se-á ao emergir de sinais de algum espaço público de discussão e concomitante 
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repressão, ao mesmo tempo que se procura materializar, didática e pedagogicamente, na 

Universidade de Coimbra, a reforma pombalina que fora projetada mas não inteiramente 

consumada. 

Retomando os propósitos ribeirianos, importa referir que, na altura em que apresenta 

a sua tese doutoral, entre as infl uências marcantes das perspetivas ilustradas a que aderiu 

se encontra o representante por excelência da ilustração napolitana, Antonio Genovesi 

(1712-1769), sem prejuízo de outras leituras que aproveitou e foram imensas. 

 Ribeiro dos Santos começa por desenvolver a fundamentação geral da sua teoria no 

plano fi lológico, físico e metafísico antes de se ater à questão da religião revelada. Sobre a 

proximidade de Genovesi, que não deixava de ser, note-se, uma salvaguarda de auctoritas 

aceite pela potestas vigente, basta cotejar o discurso de Ribeiro dos Santos com os com-

pêndios de lógica e metafísica do italiano que correram em Portugal até bem entrado o 

século XIX, quer em latim, quer traduzidos em português.

O argumento fi lológico constitui para António Ribeiro dos Santos a constatação de que 

todos os povos, do passado e do presente, são detentores da ideia expressa de Deus, refl e-

tindo-se, por essa via, a universalidade da crença. Já no âmbito da demonstração física, 

importa fazer um pequeno parêntesis. Se bem que hoje seja matéria pacífi ca a infl uência 

ou consonância que a Ilustração italiana e a austríaca tiveram em Portugal, importa dizer 

que tal esteve longe de signifi car exclusividade. António Ribeiro dos Santos, na aborda-

gem que empreende sob o signo de Antonio Genovesi, autor aculturado e adaptado aos 

interesses da política pedagógica pombalina, não esquece o vasto universo de interpre-

tações que, de há bastante tempo, percorrem a Europa sobre a utilização apologética das 

ciências, invocando a ordem da criação face a um mecanicismo estrito de matriz cartesiana 

e às consequências que o empirismo lockiano poderia trazer para matérias teológicas. 

Bastará recordar obras de signifi cativo índice de circulação, como foram a Histoire du Ciel 

(1739), do Abade Pluche, a Demonstration de l’existence de Dieu tirée de la connaissance de 

la nature, de Fénelon (1712), a Physico-Theology, de Derham, e outras muitas obras que 

convergem numa interpretação fi nalista do newtonianismo que serve de pano de fundo 

a um certo gosto cientifi cista sem vislumbres de afronta aos valores cristãos. 

No pórtico da demonstração da existência de Deus como elemento essencial para o 

desenrolar probatório do jusdivinismo regalista, a avocação da fi losofi a natural (que será 

o eixo da reforma pombalina da Faculdade de Filosofi a) não poderá ser, portanto, esque-

cida. Mas, não obstante a infl uência de Genovesi, quando António Ribeiro dos Santos 

passa a demonstrar as provas metafísicas sobre a existência de Deus, deparamo-nos com 

o resultado de uma amplifi cação de leituras e argumentos. Compreende-se a sentida 

necessidade de problematização teológico-fi losófi ca, nomeadamente pela preocupação 
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antiespinosista que o move. De facto, assistia-se ao ressurgimento, naquele tempo, do 

debate renovado sobre a vigência das ideias de Espinosa, assim como das de Giordano 

Bruno nas questões veiculadas antes pelo Pantheisticon, de Toland (1720). Esta obra, que 

não escapa à voracidade enciclopédica de António Ribeiro dos Santos,  afi gura-se-lhe, 

em todo caso, ser um “libro ímpio” veiculador de conceções a que importa contrapor a 

unidade divina enquanto distinta do Universo. 

A posição de António Ribeiro dos Santos, estatuindo a recusa de uma congeneridade 

material, tendo bem presente a diferença essencial entre a natura naturans e a natura 

naturata, desde cedo o liga a pressupostos que se projetarão nas suas refl exões de teor 

mais jusfi losófi co, além de estabelecer o nexo de fundamentalidade teológica e fi losó-

fi ca com o tema fulcral da sua argumentação doutoral. E, nesse sentido, a religião natural 

apresenta-se como corretivo da imperfeição humana, tutelando uma ordem natural que 

permite a coesão social. A esse respeito, Ribeiro dos Santos invocará Samuel Pufendorf 

(1632-1694), Johann Gotlieb Heinecius (1681-1741), Richard Cumberland (1631-1718), entre 

outros autores jusnaturalistas, para extrair o corolário da necessidade da harmonização 

social entendida como necessidade moral que, pressupondo a restrição da liberdade pela 

lei, não deixa de assegurar a dignidade e a excelência do Homem. Escusado será dizer que 

o jusnaturalismo que o acompanha na argumentação do Sacerdotio et Imperio explica os 

ecos da “boa razão” de que “hominis naturae non convenit ut vivat ex lex”, associando-

-se, com veemência, ao racionalismo jusnaturalista pufendorfi ano versus Thomas Hobbes 

(1588-1679).

A mobilização que, a breve trecho, seria feita do jusnaturalismo grocio-pufendorfi ano, 

através das obras de Martini na reforma universitária de 1772, como referi, encontrava 

em Ribeiro dos Santos um adepto qualifi cado para o travejamento doutrinal pombalino. 

Todavia, a subsidiariedade da religião natural no travejamento demonstrativo da existên-

cia de Deus não implicava qualquer sedução racionalista que desaguasse, por exemplo, 

no deísmo de Mattew Tyndall (1657-1733) ou de Anthony Collins (1676-1729), cujos ideá-

rios o canonista portucalense conhecia bem. 

Quanto ao espaço que na dissertação De Deo Ribeiro dos Santos dedicava à religião 

revelada, podemos constatar o cuidado hermenêutico avesso a uma metodologia de raiz 

escolástica. O autor, a par da atitude defensiva em relação aos sinais dos tempos, marca-

dos pelo indiferentismo religioso dobrado, em muito, de deísmo, não deixaria de alertar, 

com veemência, para o défi ce de informação e correlativa incapacidade argumentativa 

da elite eclesial e universitária perante os desafi os teológicos e fi losófi cos emergentes. 

Apenas a título de exemplo, refi ram-se os temas da recusa deísta ao profetismo sobre os 

contingentes futuros ou os milagres. A questão dos milagres, antes de ser entrada muito 
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lida do Dictionnaire philosophique de Voltaire, seria abordada por William Wollanston 

(1659-1724) e Joseph Butler (1692-1752), cujas ideias Ribeiro dos Santos conhecia, assim 

como conhecia bem as diatribes de Anthony Collins a que há pouco me referi, autor incó-

modo devido também às críticas dirigidas à genuinidade dos textos bíblicos. A atitude 

defensiva de António Ribeiro dos Santos não deixava de representar, igualmente, um 

alerta para a necessidade de cuidados exegéticos que pudessem assegurar uma resposta 

efi caz aos excessos de piedade. A argumentação, apodada de sofística e increpando, ao 

sabor da moda pombalina, os vícios da escolástica arábigo-peripatética que Luís António 

Vernei também denunciou, era contraproducente para assegurar estudos canónicos e 

teológicos de teor ilustrado. Compreende-se, assim, que Ribeiro dos Santos buscasse um 

maior socorro hermenêutico, até para que a religião se apresentasse “non in externis tan-

tum signis, sed in spiritus, non in surperstitione, sed in veritate” (Santos 1970, 28). É neste 

sentido que se compreende a atenção dedicada à pureza da mensagem patrística em 

detrimento do eventual artifi cialismo demonstrativo escolástico. 

Sem me alongar na argumentação que se desenrola ao longo das páginas dissertativas, 

António Ribeiro dos Santos pretende igualmente provar a diminuição da preeminência 

do papado, defendendo um episcopalismo que era pedra de toque de outras circuns-

tâncias político-teológicas no mundo católico seu contemporâneo. Desde meados do 

século que certas questões religiosas, dirimidas no contexto vestefaliano, permitiam um 

poder determinante para os monarcas, no processo fi nal de centralização absolutista, de 

que o galicanismo, em França, foi o exemplo mais signifi cativo a montante, assim como 

o josefi smo austríaco o foi a jusante, vindo a constituir o desfecho lógico de que Ribeiro 

dos Santos tinha plena consciência. A rejeição romanista estava intencionada para uma 

reforma interna da Igreja, quer do ponto de vista de um acrisolamento espiritual, razão 

principal da simpatia dos meios fi lo-jansenistas, quer do ponto de vista funcional de uma 

Igreja de base mais colegial. Sem perder de vista as motivações juscanónicas per se que a 

argumentação ribeiriana representa, não deixa de ser interessante e signifi cativo avaliar 

a forma como as motivações teológicas se insinuam no De Sacerdotio et Imperium. Com o 

socorro de Bossuet (1627-1704), que representou no pensamento europeu o papel-chave 

do providencialismo, com evidente projeção nas opções jusdivinistas, António Ribeiro 

dos Santos, sem prejuízo de preocupações suas, futuras, concernentes à transmissão e 

forma do poder (já nesta altura o canonista era leitor atento de Montesquieu), é muito 

claro nesta fase defi nidora do pombalismo. O poder tem origem em Deus, e o seu exer-

cício não sofre qualquer limitação. A oposição frontal à teorização “escolástico-democrá-

tica” do poder que, noutro estilo argumentativo, nos será dado verifi car em conhecidas 

páginas do Compêndio Histórico do estado da Universidade de Coimbra (1771), surge-nos 
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aqui com a avocação, muito forte, por vezes em citação literal, da doutrina desenvolvida 

em La Science du Gouvernement (1762-64) por Gaspard de Réal de Curban (1682-1752), em 

que a inerência majestática e absoluta da emanação das leis constitui uma das matérias 

mais importantes da obra. Além disso, em perfeita harmonia com o que defendera na 

vertente teológica, como há pouco tive oportunidade de expor, está implícita na defi -

nição do poder régio, através de ressonâncias pragmáticas, a oposição frontal a Thomas 

Hobbes e ao hobbesismo e, contra a solução gregarista da necessidade do poder, a defesa 

do primado transcendente da sua origem, na linha espiritual do latitudinário seiscentista 

Richard Cumberland (1631-1718).

A relação do poder régio absoluto com o todo da sociedade civil, ou seja, a relação 

com os súbditos em termos do que, cautelosamente, se pode designar de “contrato”, faz 

ressaltar o apagamento de toda e qualquer mediação sociopolítica. E se, em 1770, dentro 

das preocupações essencialmente juscanónicas de Ribeiro dos Santos, não está sufi cien-

temente aprofundada a argumentação jusnaturalista da fundamentação do poder, ela 

está subjacente em muitos aspetos. Na crítica frontal à confi guração democrático-es-

colástica da origem e das relações de poder, em que o alvo monarcómaco era o prefe-

rido, o canonista portuense, ao mesmo tempo que não pode deixar de citar a Dedução 

Cronológica e Analítica (sobretudo a Prova LI), também lhe convém citar Hugo Grócio e 

Samuel Pufendorf, entre outras autoridades que lhe servem como antídoto, quer para as 

posições tiranicidas de Juan Mariana (1536-1623), de Roberto Belarmino (1542-1621) ou de 

Francisco Suarez (1548-1617), quer para as de Philipe de Plessis-Mornay (1549-1623), de 

François Hotman (1524-1590) ou de Johannes Althusius (1557/63-1638). Cumpre dizer que 

outra será a posição de Ribeiro dos Santos sobre a fundamentação do poder por ocasião 

da polémica travada com Pascoal José de Melo Freire, em 1789, quando vem a reivindicar 

a participação dos Povos em Cortes, circunstância a que aludirei mais à frente.

IV

A vastíssima informação, muito atualizada, que Ribeiro dos Santos já evidenciara, por 

ocasião da apresentação das teses em Cânones, veio a ser signifi cativamente ampliada. 

Em inúmeros apontamentos que não chegaram, todavia, a ser organizados e publicados 

assiste-se à continuada leitura do tratadismo jusnaturalístico a que há pouco me referi, na 

consciência plena de que o direito natural assumiria a base do direito político dos Estados 

e atravessaria toda a cultura em termos morais, políticos e sociais. Para essa temática, o 

canonista aprofundará a leitura de Johann Gotlieb Heinecius e de Cristian Thomasius 

(1655-1728), ou de William Wollaston, Cesare Beccaria (1738-1794), Emer de Vattel e outros 
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autores. São vários os conteúdos que vão interessar Ribeiro dos Santos, numa altura em 

que é chamado a participar na confecção dos compêndios para que se concretizassem 

as medidas reformistas marianas. Detenho-me, a título de mero exemplo, na questão da 

Lei natural, tema de discussão complexa e recorrente no contexto das Luzes.

Para Ribeiro dos Santos, a lei natural reside em nós inscrita por Deus, sendo a volun-

tas Dei fonte de todo o Direito, na articulação necessária da universalidade da religião 

natural com a universalidade do direito natural. A incidência augustiniano-platónica do 

seu pensamento parece evidente, e tal facto insinua uma infl uência, mesmo que indireta, 

de Ralph Cudworth (1617-1688) e do platonismo de Cambridge, conjugados com outras 

referências intelectuais que são afi ns e que caracterizarão uma dada Ilustração europeia. 

Para tanto, poderemos tomar em consideração o modo como o entendimento da socia-

litas se conjuga com a realidade orgânica da sociedade, em detrimento das conceções 

histórico-gregárias e contratualistas. 

António Ribeiro dos Santos, que vimos plenamente enquadrado na senda das justifi -

cações regalistas pombalinas e do paradigma absolutista vigente em várias monarquias 

europeias, evoluirá, contudo, para uma jurisprudência jusnaturalista menos rigorista 

e abstrata em que os aspetos da eticidade e de confi guração de valores sociais estarão 

mais presentes. Há como que um ajustamento de valores de convivência decorrentes do 

degelo pombalino e de um clima de reformismo que não deixou de se efetuar ao longo 

do reinado de D. Maria I, sem esquecer certamente as medidas repressivas em relação à 

emergência de sinais deístas, fi losofi stas ou protoliberais. Não podemos esquecer, a este 

respeito, a acusação de potencial monarcómaco (e tudo o que tal labéu implicava) que lhe 

foi assacada por Melo Freire no decurso da polémica do Novo Código de Leis, em 1789, 

que, eventualmente, trazia implícita alguma suspeita de ideias perigosas que, no fundo, 

não lhe poderiam ser assacadas. Sobre os valores sociais de que Ribeiro dos Santos par-

ticipa e que encontram eco nos meios mais cultos e na elite política sua contemporânea 

talvez não se encontre melhor documento que a obra A verdade da religião cristã, editada 

anonimamente, em 1787, pela Real Impressão da Universidade. Tanto quanto pudemos 

apurar, através da publicidade que a Gazeta de Lisboa lhe fez e da recensão interessada 

que mereceu do Jornal Enciclopédico, a obra de Ribeiro dos Santos teve boa aceitação, 

o que nos permite ajuizar da relevância sociológica, em termos culturais, dos conteúdos 

apresentados.

De um modo genérico, A verdade da religião cristã inscreve-se no tipo de literatura euro-

peia de teor apologético, pretendendo não só defi nir bem os princípios da religião reve-

lada em face de um investimento crescente que se verifi cava na invocação da religião 

natural, mas, acima de tudo, entrar polemicamente nos pressupostos deístas e fi losofi stas, 
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tendo como alvos Voltaire, Rousseau, Fréret e muitos outros. Nesta obra, de motivação 

mais ampla do que a que decorre dos seus estudos jurisprudenciais, de novo encontra-

mos Ribeiro dos Santos a socorrer-se do magistério de Antonio Genovesi no contexto das 

provas fi lológicas (o consentimento universal dos povos e a respetiva expressão do nome 

de Deus), físicas e metafísicas que reproduzem, em grande parte, o tipo de argumentação 

desenvolvido no De Sacerdotio et Imperio. O viés platonizante a que já me referi também 

aqui aparece através da simpatia pela teologia natural de William Derham (1657-1735), 

que deu azo, durante Setecentos, a inúmeras mobilizações apologéticas de Newton e do 

newtonianismo:

O mesmo Newton não refere algum (=argumento) no fi m da sua Óptica persuadindo-se 

que não há raciocínio que prove a divindade com tal inegável evidência, como o que Platão 

refere em um dos seus diálogos. Vós julgais, diz ele, que eu tenho uma alma inteligente 

porque observais certa ordem nas minhas palavras, e acções; julgais pois, à vista da ordem 

deste mundo, que existe uma alma dotada de inteligência infi nita. Estas razões bastam para 

demonstrar a existência de Deus. Sobre esta matéria temos a Teologia Física e astronómica 

de Derham (…) e o Tratado da existência de Deus demonstrada pelas maravilhas da natureza, 

de Bernardo Niewentest. (Pereira 2005, 210)

No complexo argumentário que percorre a obra de António Ribeiro dos Santos, o que 

ressalta ainda como foco de refl exão é como que uma dialética do racional e do passional 

sem concessões a um eudemonismo equívoco. “Justino diz que fora mais útil aos bárbaros 

a ignorância dos vícios, do que aos gregos o conhecimento das virtudes” (Pereira 2005, 

217). Na sequência da sua argumentação, justifi ca-se que Ribeiro dos Santos vá ao encon-

tro de Platão para dizer que este “confessa que não podemos jamais conhecer a origem e 

destino do homem, sem que tenhamos, diz ele, um meio mais seguro, qual seria alguma 

promessa ou revelação divina, para que entregues a ela, como um baixel que navega sem 

perigo, possamos concluir felizmente a carreira da vida” (Pereira 2005).

Nunca esquecendo a mobilização apologética preventiva de tudo o que pudesse per-

turbar uma sociedade fortemente permeabilizada de religiosidade e de piedade popular, 

a refl exão do canonista português não deixa de nos transmitir um testemunho das várias 

faces do que foi a crise da consciência europeia de Setecentos, seduzida pelo deísmo e 

por uma maçonaria idealista. Contudo, A Verdade da Religião Cristã, de António Ribeiro 

dos Santos, acessível a uma larga gama de leitores, como parece, subentende propósi-

tos mais ambiciosos que apontam para a urgência de um reformismo mental, inclusi-

vamente, de teor eclesial. A advertência de que importa não sobrevalorizar o sentido 
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literal da narração bíblica para que ressalte antes a sua religiosidade fundamental é 

um dos aspetos em análise. A religiosidade não deve fechar-se em si própria nos mol-

des em que igualmente estava a ser discutida pelos aufklärer protestantes e judaicos 

(Valjavec 1964, 151-189).

Enquanto subentendido de expressão política de um absolutismo e cristianismo ilus-

trado, a mensagem de Ribeiro dos Santos era ainda portadora de um envolvimento do 

crente dobrado de cidadão: 

A Lei de Cristo não se opõe ao devido cuidado que os homens devem ter da aquisição 

e conservação dos bens da terra, nem é prejudicial ao comércio e indústria, nem fomenta 

de algum modo a ociosidade fazendo os homens mendigos e errantes. Esta acusação é tão 

falsa, que o cristianismo manda, expressamente, que cada um satisfaça às obrigações do seu 

estado, elevando assim os ofícios civis a ofícios de religião. (Pereira 2005, 221)

Entretanto, Ribeiro dos Santos seria chamado de Coimbra à Corte por Aviso de 25 de 

Julho de 1788, “para negócio do Real Serviço que foi para ser Deputado da Junta da 

Revisão, e censura do novo Código” (Dias 1974, 418). No âmbito dessa tarefa viria a pro-

nunciar-se sobre o projeto de reforma das Ordenações vigentes, as Filipinas, que, além de 

desatualizadas, em muitos aspetos chocavam com disposições várias do imenso avulso 

legislativo pombalino. Entre os que foram comissionados para reformar o quadro nor-

mativo vigente, coube a Pascoal José de Melo Freire dos Reis apresentar um projeto de 

reforma de Direito Público. A Ribeiro dos Santos foi solicitado nada mais nada menos do 

que elaborar uma “censura”, uma apreciação a esse projeto. Não se justifi ca para o propó-

sito da presente comunicação adiantar muito sobre as incidências da censura de Ribeiro 

dos Santos a Melo Freire, que acentuariam a já velha inimizade entre os dois membros, 

ambos residentes no Colégio das Ordens Militares.

O que aqui me importa considerar, no âmbito da tendência “constitucional” de Ribeiro 

dos Santos, é sobretudo a sua recorrente preocupação de apelo às origens, agora ins-

titucionais. Para o canonista, urgia repor a verdade institucional e legal do poder, a seu 

ver paulatinamente ultrapassada e contaminada na teoria e na prática. Como tive opor-

tunidade de referir a propósito dos esforços e difi culdades em elaborar um discurso fun-

damentado sobre a história, quer eclesiástica, quer de outros saberes, também agora 

podemos ver, pelas peças que constam do seu espólio, a difi culdade de encontrar o fi o 

de Ariadne de muitas realidades sociais e institucionais. No percurso mental de Ribeiro 

dos Santos, o desafi o que a censura solicitada lhe proporcionava resolvia-se através de 

uma perspetiva “constitucional”, de contornos historicistas, que colidiam com a matriz 
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jusnaturalista de mobilização mais propensa para o absolutismo extremo, defendido, 

um pouco tardiamente, pelo seu colega Melo Freire. Em todo o caso, não nos devemos 

esquecer que também o autor do Sacerdotio et Imperio tinha navegado nas mesmas águas 

na década de 1770. Mas agora, ao discutir o purismo absolutista melo-freiriano, António 

Ribeiro dos Santos invocava o jusnaturalismo mais recente, suscetível de interpretação 

e mobilização protoliberal, na linha de Caetano Filangieri, de De Felice (1723-1789) e de 

Beccaria, autores a que já nos referimos e que continuam a acompanhar o labor do jurista. 

Além disso, ao manancial jusnaturalista mais avançado, o autor acrescentaria, entretanto, 

obras como Commentaries on the Laws of England, de William Blackstone (1723-1780), que 

lhe transmitiria a excelência da “constituição” inglesa, Instituitions Polítiques, de Bielfeld 

(1717-1770), Maximes de Droit Publique Français, de Claude Mey (1712-1796), e outras autori-

dades jurisprudenciais relevantes daquele tempo. 

No decurso das respostas e contrarrespostas que se saldaram por uma acesa polémica 

entre Ribeiro dos Santos e Melo Freire, podemos ajuizar da ideia de progresso dos conhe-

cimentos em que o primeiro apostava decisivamente. Dois exemplos apenas. Por um 

lado, a consciência ilustrada associada a um projeto de poder: “Em um século de razão e 

de humanidade, em que os monarcas da Europa reconhecem que foram criados para os 

seus povos e que os interesses dos seus vassalos são os únicos objectos de seu governo” 

(Pereira 2005, 259). Além disto, a perceção convicta de um novo horizonte de mobilização 

e aplicação de conhecimentos incitava-o a lembrar o seguinte:

Em todos os reinos, maiormente nos impérios agricultores, comerciantes e marítimos, e 

com domínios e possessões remotas, como o nosso, é necessário exercitar os homens ao 

estudo das ciências naturais, que são as que mais servem para a agricultura e indústria nacio-

nais, para as artes domésticas, para o comércio e navegação, para a mineralogia das colónias, 

e para a riqueza, sustentação e forças públicas do estado, coisas que se não podem conseguir 

nem pela ciência teológica, nem pela ciência jurídica. É uma regra certa e reconhecida hoje 

dos políticos que na situação actual das nações, não pode haver nem grandes forças, nem 

verdadeira opulência naquele estado em que se não trabalha bem na física e na economia. 

(Pereira 2005, 282)

V

Para concluir esta breve abordagem ao universo ilustrado do Bibliotecário-Mor, importa 

atender a dois aspetos da maior relevância. Um deles prende-se com a sua larga refl exão 

e parecer sobre os aspetos penais e criminais que só vieram a ser publicados em 1814 e 

1817 no Jornal de Coimbra (Discurso sobre a pena de morte e refl exões sobre alguns crimes e 
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Considerações sobre alguns artigos da Jurisprudência Penal). O outro aspeto tem a ver com 

o problema da tolerância. Em qualquer um deles depararemos com a vasta erudição que 

o autor aduz para a argumentação que desenvolve.

Ribeiro dos Santos enfrentou o problema da pena capital, que era motivo de refl exão 

e discussão por toda a Europa culta num ambiente obviamente marcado pelos aconteci-

mentos post-1789. A sua argumentação sobre a pena de morte desenrola-se através de 

três pontos fulcrais: a) se é lícita; b) se convém ao estado ordinário da república; c) em que 

medida pode ser substituída; e d) qual o alcance da pena. 

No seguimento do exame a que Ribeiro dos Santos procede sobre o problema para o 

qual procura solução, é seu entendimento que o homem não cede o seu direito pessoal 

à vida. Bem pelo contrário, ao sair do estado natural passando para o estado social e civil, 

o que mais lhe interessa não pode deixar de ser, nas suas próprias palavras, “a guarda e 

conservação da sua vida que mais segura lhe fi cava neste estado que no outro” (Pereira 

2005, 383). Além disso, o delinquente é passível de correção e outra opinião a esse res-

peito nem lhe parece cristã, pois o arrependimento é sempre possível. Ribeiro dos Santos, 

numa antecipação notável ao que será defendido bem entrado o século XIX, defende que 

as leis “quando punem têm em vista menos o culpado que a sociedade” (Pereira 2005, 

384). Subjacente a estas considerações é signifi cativo, porém, sublinhar a demarcação do 

jurista português em relação a Rousseau, que lhe merece leitura muito atenta e marca 

mais um dos momentos em que nos é possível surpreender a leitura direta de Ribeiro dos 

Santos com inúmeras expressões do pensamento europeu. O que o canonista discute 

tem a ver com a cessão dos direitos de ordem natural, subsumida na vontade geral de 

um Estado. Tendo em vista a expressão exata do que o autor do Contrato Social expende 

ao afi rmar que le “traité social a pour fi n la conservation des contractants. Qui veut la fi n, 

veut aussi les moyens et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de 

quelques pertes” (Rousseau 1971, 529), o comentário de Ribeiro dos Santos é taxativo:

Deixo os princípios de Rousseau, que pôs a vida do homem na sociedade por um dom con-

dicional do Estado; e quem quer os fi ns quer os meios; sendo a primeira máxima espantosa, e 

mais digna dum tirano que de um fi lósofo; e a segunda verdadeira, mas mal aplicada na falsa 

suposição de que o meio de se conseguir o fi m, que se pretende nas penas, seja necessaria-

mente o da morte. (Pereira 2005, 384)

O tema da tolerância foi, por seu turno, aspeto signifi cativamente relevante no ideário 

ilustrado de António Ribeiro dos Santos e, igualmente, objeto de alguma divergência com 

Melo Freire. Neste caso, Ribeiro dos Santos e Melo Freire, é bom advertir, em princípio 
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não estavam assim tão distantes, não obstante o modo acusatório do segundo sobre as 

ideias eventualmente perigosas do primeiro. Efetivamente, Melo Freire também simpa-

tizava com as medidas tomadas na Prússia, em 1750, relativamente aos judeus. Abra-se 

um pequeno parêntesis para dizer que sobre o tema e o problema da tolerância não se 

podem perder de vista os ecos voltairianos sobre o assunto a propósito da condenação de 

Jean de Calas e da luta pela sua libertação2 que motivaram o Traité sur la tolérance (1763).  

Quanto à tolerância religiosa, a articulação que é feita por Ribeiro dos Santos sobre o 

múnus eclesial e o envolvimento do Príncipe nas questões religiosas signifi cava, perante 

o radicalismo confessional assumido por Melo Freire, que, se era verdade que importava 

à fundamentação última do poder a religião (natural), tal não signifi cava que a sua von-

tade tivesse de estar subordinada a uma direção confessional. É signifi cativo, a esse pro-

pósito, o espaço que Ribeiro dos Santos dedicava à liberdade de consciência. Em modo 

de ver que não prejudicava as suas convicções apologéticas (a que atrás me referi), não 

obstante a sobrevalorização de determinada crença (o mandato irremovível da profi ssão 

de fé advogado por Melo Freire), para Ribeiro dos Santos, mesmo prescindindo de meios 

de tolerância plena, com consequências sociais e políticas, haveria sempre a possibilidade 

de admitir a tolerância particular, tanto para nacionais como para estrangeiros residentes, 

e praticar também a tolerância relativamente aos índios das conquistas.

No entanto, a questão da tolerância assumiu uma feição muito particular em Ribeiro 

dos Santos devido à atenção que prestou à realidade judaica. Numa recuperação que, 

de certo modo, reforçava a sua visão tradicionalista de “representação” política e social, 

decorrente das suas posições na questão do Novo Código, o autor não hesitava em lem-

brar o seguinte:

(…) Já nós temos tido exemplos domésticos dos efeitos da intolerância: ela fez sair do 

Reino, em diversos tempos, milhares de vassalos ricos e industriosos, que despovoaram o 

Reino e foram levar os seus imensos cabedais a Anvers, a Londres, a França, a Hamburgo e a 

Liorne; que ensinaram à Holanda e Inglaterra, nações mercantis, o comércio da navegação 

portuguesa, e abriram caminho às duas poderosas companhias das Índias fundadas no prin-

cípio do século passado; ela fez desertar a muitos dos nossos para irem abraçar o judaísmo e 

o protestantismo na Suíça, na Holanda e Inglaterra. (Pereira 2005, 404)

2 Sublinhe-se a seguinte afi rmação de Voltaire: « Il ne faut pas un grand art, une éloquence bien recher-
chée, pour prouver que des chrétiens doivent se tolérer les uns les autres. Je vais plus loin : je vous dis 
qu´il faut regarder tous les hommes comme nos frères. Quoi ? Mon frère le Turc ? Mon frère le Chinois ? 
le Juif ? le Siamois ? Oui sans doute ; ne sommes-nous pas tous enfants du même père et créatures du 
même Dieu ? » (Voltaire 1908, II: 5).
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Esta citação constitui uma amostra, entre muitas, do cuidado de prova histórica que lhe 

está conexa, como se pode apreciar através do levantamento comentado sobre a literatura 

sagrada dos judeus portugueses e que foi publicado nas Memórias de Literatura da Academia 

das Ciências. Como Ribeiro dos Santos afi rmaria, ao apresentar os seus estudos na Memória I:

O Povo Judaico, que em todos os tempos se consagrou com muito ardor à lição e meditação 

dos Livros Santos, e dedicou sempre ao estudo das letras uma grande parte dos seus indiví-

duos, não se pode haver por ignorante e bárbaro, como muitos têm julgado. (Santos 1792, 236)

Obras citadas

ALVES, José Augusto dos Santos. 2015. A opinião pública em Portugal. Da praça pública à revolução (1780-
1820). Lisboa: Media XXI.

CASTILHO, Júlio de. 1926. Memórias de Castilho. 2.ª ed. Coimbra. 
DIAS, Luís Fernando de Carvalho. 1974. “Algumas cartas do Doutor António Ribeiro dos Santos aos seus 

contemporâneos”. Revista Portuguesa de História XIV (III): 415-519. Inclui um texto autobiográfi co de 
António Ribeiro dos Santos intitulado Relação/da Vida/do Dr. António Ribeiro dos Santos/Compilada por 
elle mesmo-Memórias de Mim (417-420). 

GORDO, Joaquim Ferreira. 1981. “Memórias do Doutor António Ribeiro dos Santos, Lente que foi da 
Faculdade de Cânones, na Universidade de Coimbra, e Colegial do Real Colégio das Ordens Militares”. 
Revista da Biblioteca Nacional: 159-173.

PEREIRA, José Esteves. 1981. “António Ribeiro dos Santos e a reforma pombalina da Universidade”. 
Universidade(s) – História, Memória, Perspetiva, I. Coimbra. 

PEREIRA, José Esteves. 2005. O pensamento político no século XVIII. António Ribeiro dos Santos. Lisboa: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

ROUSSEAU, J.-J. 1971. Du Contrat social. Œuvres Complètes, 2. Paris: Éditions du Seuil.
SALDANHA, Nuno. 1995. Poéticas da Imagem. A Pintura nas ideias estéticas da Idade Moderna. Lisboa: 

Caminho. 
SANTOS, António Ribeiro dos. 1792. “Memórias da Litteratura Sagrada dos Judeos Portugueses, desde os 

primeiros tempos da Monarquia até os fi ns do século XV”. Memórias de Litteratura Portuguesa publica-
das pela Academia das Ciencias de Lisboa, Tomo II. Lisboa: Na Offi  cina da mesma Academia.

SANTOS, António Ribeiro dos. 1770. De Sacerdotio et Imperio-Selectae Dissertationes queis praemittitur dis-
sertatio De Deo, De Religione Naturali, ac Revelata, tamquam earum basis, et fundamentum. Lisboa: Ex 
Typographia Regia. 

VALJAVEC, Fritz. 1964. Historia de la Ilustración en Occidente. Madrid: Ediciones Rialp.
VOLTAIRE. 1908. Traité de la tolérance a l’occasion de la mort de Jean Calas. Paris: Librairie de la Bibliothèque 

Nationale.



2. Formas da História 
das Ideias





A corte em Salvador, um papa baiano e o Novo Mundo 
como geografi a de regeneração (séculos XVII-XVIII)*

Maria Lêda Oliveira**

Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias 36 (2017): 123-155. ISSN 0870-4546
URL: http://journals.openedition.org/cultura/3700

Resumo

Em 1732, em peregrinação à sagrada Casa de Loreto, na Itália, Antônio Dias Quaresma (16811756), 

natural de Salvador, deixou-se entrar em pensamentos de ser pontífi ce. Andarilho e leitor compul-

sivo, meteu-se muito cedo no universo dos livros ascéticos e místicos e passou a cogitar, a partir 

das suas próprias perscrutações, uma saída para regenerar a cristandade. Em si reverberam ideias 

ancianas, alimentadas ao longo dos séculos, conjugadas a projetos políticos que visavam dignifi car 

a nova geografi a descoberta, a exemplo da transferência da corte para o Brasil, proposta por seu 

patrício Frei Vicente do Salvador, na sua Historia do Brazil (c. 1630). O artigo pretende, dessa forma, 

estabelecer e resgatar os possíveis caminhos da passagem da ideia de transferência da corte para 

Salvador para a de um papa baiano e o lugar cimeiro que o Novo Mundo adquire como geografi a 

de regeneração.

Palavras-chave: Ideias religiosas, Novo Mundo, ideias políticas, Brasil, Época Moderna.

Abstract

In 1732, while on pilgrimage to the Holy House of Loreto, in Italy, Antônio Dias Quaresma 

(1681-1756), a native of the city of Salvador, was seized by the idea of becoming the Roman pon-

tiff . A globetrotter and a voracious reader, he discovered the world of ascetical and mystical books 

early in his life and, based on his own excogitations, began to devise a plan for the regeneration 
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of Christendom. Ancient ideas, nourished across centuries past, echoed in his mind and blended 

with political programmes that dignifi ed the newly discovered territory, such as the transfer of the 

Portuguese Court to Brazil, a proposal that had been put forward by his fellow countryman Friar 

Vicente of Salvador, in the work Historia do Brazil (c. 1630). 

 This article aims at determining the intricate pathway that led from the idea of a transfer of the 

Court to those of a Pope from Bahia and of placing the New World in the centre of a geography of 

regeneration.

Keywords: Religious ideas, New World, political ideas, Brazil, Early Modern Times.

Em 1732, em Loreto, a caminho de Roma, após a adoração ao Santíssimo Sacramento e 

à Nossa Senhora, Antônio Dias Quaresma, nascido em 1681, deixou-se «emtrar em pen-

çamentos de ser pontífi ce» (ASV, Fondo Serviti 30: Ms. Autobiografi a 1744, Liv. II, cap. 2)1. 

Bruto, vil e um «horrendo Pecador» (Autobiografi a 1744, Liv. II, cap. 2), como se autoconsi-

derava, acreditou que o presságio havia sido soprado pela boca da sua guardiã e mãe de 

todos os homens, a Virgem, e não fora mero descuido da Senhora. A sua sorte, ditada por 

ela ao seu espírito, devia-se ao fato de ser ele fi lho do Novo Mundo, secularmente enco-

berto, natural da cidade de «sam saluador Bahya de todos os sanctos», «metropoli de todo 

o Brazil» (Autobiografi a 1744, Liv. I, cap. 1). A anunciação ocorrida em Loreto era, aos seus 

olhos, o desfecho de uma traça maior, arquitetada pelos cinco dedos da mão do Criador 

para regenerar uma humanidade espatifada por luxúria, cisões e ganância, cabendo à geo-

grafi a recentemente descoberta um papel central, animada pela ação do Espírito Santo. 

E ele seria possivelmente o escolhido para se cumprir o vaticínio divino. Diferente do do 

seu patrício, o historiador frei Vicente do Salvador, cujo projeto político para o Império 

português assentou em ideias hegemônicas utilizadas à larga pelos letrados católicos da 

Época Barroca, ao propor a transferência da corte para Salvador, na sua Historia do Brazil 

(c. 1630) (Oliveira 2008)2, o pensamento pontifício entranhado no espírito de Antônio 

1 Trata-se de sua Autobiografi a, fi nalizada em 1744, sobre a qual me encontro a preparar uma edição crí-
tica, a ser publicada em breve. Por isso mesmo passarei a citar aqui o manuscrito, tomando por base a 
minha edição crítica, na qual o texto foi dividido em três livros, cada um deles com os respectivos capí-
tulos (Livro I, com 13 capítulos; Livro II, 6 capítulos; e Livro III, 18 capítulos). Os devidos critérios para o 
estabelecimento do texto encontram-se esclarecidos na edição crítica. Daqui para frente, o manuscrito 
será citado da seguinte maneira: Autobiografi a 1744, Livro e respectivo capítulo. Preparo, igualmente, o 
meu livro a priori intitulado Antônio Dias Quaresma (1681-1756). O soteropolitano que sonhava ser papa, o 
qual se encontra em processo de fi nalização.

2 Sobre a base doutrinária da Historia de frei Vicente, veja-se sobretudo os capítulos 2 e 3 do estudo 
indicado.
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denotava, à primeira vista, uma distância considerável do pensamento iluminista da cen-

túria setecentista, já bastante difundido no Ocidente na altura dos acontecimentos da sua 

vida. No entanto, nas suas magicações encontrar-se-á um entrelaçado universo de ideias 

nem sempre tão obsoletas quanto se poderia imaginar. Pese frei Vicente do Salvador e 

Antônio Dias Quaresma terem trajetórias pessoais distintas e formações letradas díspares, 

ambos desejaram regenerar a realidade vivida a partir da nova geografi a. Eis, portanto, o 

eixo em torno do qual se movimentarão algumas constelações de ideias alimentadas ao 

longo dessa história, como se verá.

Se o autor do projeto de transferência da corte para o Brasil, frei Vicente do Salvador, 

é amplamente conhecido na historiografi a, fi gurando como um dos nomes de escritores 

mais relevantes do período colonial (Oliveira 2008)3, tal situação não ocorre com o sote-

ropolitano que se deixara levar pela ideia da ascensão ao pontifi cado, cuja existência se 

manteve encerrada apenas na Ordem religiosa com a qual se ligou ofi cialmente a partir 

de 1732, em Roma – a Ordem dos Servos de Maria (Dias 1989, 249-289; 1986, 83-105; 1990, 

183)4. Trata-se de uma trajetória – e de uma documentação – até  agora completamente 

desconhecida, quer no Brasil, quer em Portugal, e, por isso mesmo, merecedora de alguns 

esclarecimentos, antes de se tentar compreender como nele se embrenhou a ideia de ser 

a Itália fi lha da Bahia. 

Ora, este homem que sonhava ser papa afi rmava, em 1744, ser fi lho legítimo e primo-

gênito de Francisco Dias Quaresma e Catarina de Souza de Azevedo, nascido na cidade 

de Salvador e batizado na sé da mesma cidade. Entrou no século num momento em que 

o Brasil tinha, há muito, adquirido um papel de relevo para a economia portuguesa, tor-

nando-se peça-chave na política imperial voltada para a geografi a do Atlântico (Alencastro 

2000; Azevedo 1947b; Cortesão 1971; Bethencourt e Chaudhuri 1998; Holanda 2007/2003; 

Russell-Wood 2014, 89-123)5. Foi um período no qual se consolidou, igualmente, uma 

especial atenção para a defesa, conservação, expansão territorial e colonização do interior 

3 Sobretudo o cap. 1 e “Notas historiográfi cas sobre a vida e a obra de frei Vicente do Salvador” (pp. 195-
203), do estudo indicado.

4 As únicas notícias sobre Antônio Dias Quaresma foram divulgadas pelo historiador Odir Jacques Dias, 
diretor do Arquivo Geral da Ordem dos Servos de Maria/Roma, sendo todas elas, como o próprio refere, 
breves estudos acerca da entrada do soteropolitano na Ordem, sobretudo devido à peculiar situação 
de ser o único natural do Brasil a tornar-se servita no século XVIII. Os Servos de Maria apenas se estabe-
leceram ofi cialmente no Brasil no século XX, com a prelazia do Acre e Purus, em 1919.

5 Pese uma certa depressão econômica verifi cada, em específi co, nas décadas de 1680 e 1690, devido 
sobretudo à concorrência do açúcar das Antilhas e à subida de preço dos escravos. Sobre esse período 
e a importância do Brasil para os cofres portugueses, assim como para a política imperial voltada para 
o Atlântico, vejam-se, entre outros e apenas como uma visão mais geral, os autores indicados.
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brasileiro, tendo por alvo central a atividade mineradora, atividade esta fortemente esti-

mulada pela coroa, como se sabe, e que se tornara nuclear na política da e para a colônia 

a partir do fi nal do século XVII, e com mais pujança na centúria seguinte. Esse contexto 

histórico parece ter infl uenciado, sistematicamente, o percurso realizado por Antônio 

Dias Quaresma, que logo cedo tomou a decisão de entrar nesse movimento de expansão 

territorial, aventurando-se em novos investimentos econômicos nas geografi as elevadas 

a polos de ascensão, se não social ao menos de poder aquisitivo, a exemplo de Minas 

Gerais (Souza 2004).

Com toda a certeza não advinha de nenhuma origem fi dalga, nem mesmo parecia estar 

ligado aos grupos cimeiros dos poderes locais da Bahia, conhecidos como «gente nobre da 

governança da terra» (Magalhães 1985, 193-205)6. Mas, a partir das informações existentes, 

sabe-se que teve uma vida relativamente abastada, possivelmente com uma origem social 

ligada ao mundo do comércio. E, talvez por isso, ele próprio tenha dado continuidade à 

atividade pelas terras onde viveu ou por onde passou, a exemplo do Rio de Janeiro, Santos, 

São Paulo e, sobretudo, Minas Gerais, onde morou por 17 anos (c. 1713-1730); e também 

constituiu bens de raiz, com fazenda de lavrar ouro. Teve acesso apenas às primeiras letras 

na cidade de Salvador, mas nele muito cedo se expandiu um gosto peculiar por livros, leitu-

ras e escrita. E isto será fatalmente um dos centros de gravidade ao longo da sua trajetória. 

Afi nal, durante as suas andanças pelo Brasil, para não dizer durante todo o seu percurso de 

vida, esta tríade – livros, leitura e escrita – tornou-se sua inseparável companheira. 

A sua fome por conhecimento foi sobretudo canalizada para os livros ascéticos e mís-

ticos, cujas leituras muito cedo o fi zeram entrar no universo das coisas misteriosas, por 

antonomásia divinas, provocando-lhe intermitentemente o desejo de se afastar das ten-

tações do tempo, sobretudo da luxúria, nele sensivelmente exponencial. Este vício era, 

segundo o padre italiano Afonso Maria de Ligorio (1696-1787), «a quarta porta do Inferno» 

(Gouveia 2012, 11). Ou, como referia em 1728 frei Manoel de Deos, clamando a todos para 

a conversão, «a carne peleja contra o espirito, e o espirito peleja contra a carne, e o demo-

nio valendo-se da carne, peleja tambem contra o espirito». Porque a vida, segundo o frei, 

era uma verdadeira guerra, e a carne o fi rme território onde se travavam as maiores bata-

lhas (Deos 1743, cap. 25, 143). E, realmente, tomando como guia suas próprias reminis-

cências, mas não só, o Demônio valeu-se enormemente da sua carne, pelejando contra o 

seu espírito, numa guerra de longa duração. É que Antônio Dias Quaresma demonstrou, 

desde muito cedo, ter um espírito desregrado, faminto e buliçoso.

6 Note-se, ademais, que a família de Antônio Dias Quaresma não consta no livro de linhagens de frei 
Antônio de Santa Maria Jaboatão (Jaboatão [1768] 1889, 5-497).
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Com cerca de dezoito anos, fugindo dos pais, embarcou num navio com destino a 

Lisboa, movido, segundo suas lembranças, apenas pela vontade de conhecer o rei e a 

corte. Retornou à Bahia um ano depois, mas a viagem a Portugal destampou-lhe de vez 

a curiosidade sobre as coisas do mundo, deixando sair o bicho carpinteiro que nele habi-

tava. E Antônio largou-se a percorrer as sete partidas mundo afora: primeiro foi para o 

Rio de Janeiro, depois seguiu para Santos7, passando-se daí, após quatro anos de resi-

dência, para São Paulo; por volta de 1706, resolveu tentar a sorte na terra de promissão e 

rumou em direção a Minas Gerais, viagem malograda, por se ter envolvido na Guerra dos 

Emboabas, estourada por volta de 1707. Voltou pobre com os seus companheiros para 

São Paulo e, após a recuperação de um crédito feito por um dos seus devedores, reer-

gueu-se fi nanceiramente. Por volta de 1712, retornou a Minas Gerais e aí fi xou morada nas 

cercanias da atual cidade de Mariana, por cerca de dezessete anos. 

Adquiriu, neste período, uma fazenda de minerar em São Sebastião, termo da vila 

de Nossa Senhora do Carmo, freguesia que passou a conceder bons rendimentos na 

cobrança do quinto aos cofres do Estado (Faria 2010, 47)8. E, para «não estar sõ», meteu 

em sua «caza hũa Molher viúua com a coal uiuía como se fóçe cazado», porque, como o 

próprio referia, era um «defeyto que em tal terra se não estranhaua» (Autobiografi a 1744, 

Liv. I, cap. 5; Figueiredo 1997; Gouveia 2012; Souza 2004; Vainfas 2007, 221-273; Furtado 

2009)9. Da relação com a viúva Maria da Conceição Barbalho vieram à luz oito fi lhos, tendo 

vingado apenas cinco (Autobiografi a 1744; Liv. I, cap. 5; ACS Códice 54, 1214)10. Durante 

este tempo em Minas Gerais, Antônio reconstituiu o seu patrimônio, obtendo bens e 

escravos e a estima dos seus pares. Era como se a senhora fortuna o houvesse recebido 

de portas abertas, nesta segunda tentativa em terras mineiras, e a prosperidade parecia 

7 Morou em Santos por uns dois anos, e aí ingressou na Ordem Terceira de São Francisco, espaço de 
destaque social dos grupos mais representativos dos poderes locais, o que só demonstra ter tido uma 
próspera vida e boas relações com os mais importantes moradores do local. Como Caio C. Boschi men-
ciona sobre as ordens terceiras no Brasil colonial, «[ser] admitido numa ordem terceira (…) demons-
trava prestígio e a obtenção de reconhecimento público de êxito pessoal e, assim, ser reconhecido 
socialmente» (Boschi 1986, 162).

8 Como assinala Simone C. de Faria, entre 1721 e 1733, a freguesia de São Sebastião fi cou em 4.º lugar em 
arrecadação, em companhia das de Furquim e São Caetano, ambas com 8%; Catas Altas, com 11% do 
total; Vila do Carmo, com 10%, e Passagem, com 9%.

9 Os escândalos ligados à luxúria foram temas recorrentes na Minas Gerais setecentista, não apenas em 
relação à vida devassa dos moradores, mas igualmente entre os padres, como o próprio Antônio Dias 
Quaresma menciona na sua Autobiografi a (1744). Sobre a sociedade mineira e o tema do disciplina-
mento, veja-se, entre outros, os estudos indicados acima.

10 Em 1730, data do inventário dos bens de Antônio, os fi lhos que vingaram tinham respectivamente, 
Isabel, 15 anos; Manuel, 12; Catarina, 11; Roque, 7; e Mariana, 2 anos.
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não ter fi m. Porém, como diz o vulgo, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca 

acabe. E assim aconteceu. 

Não apenas por culpa da senhora fortuna, claro está. Mas sobretudo pelas inquietações 

espirituais, advindas da avaliação que fi zera a respeito da sua escandalosa vida, da reali-

dade por ele perscrutada acerca das coisas do mundo, acompanhadas pelas leituras devo-

cionais, ascéticas e místicas, bebidas por si com sofreguidão ao longo das suas andanças 

já anteriormente mencionadas11. Foi assim, em Minas Gerais, durante uma grave crise eco-

nômica, que a corda arrebentou de vez, momento em que se intensifi cou sua devoção 

à Santíssima Virgem, para quem erguera uma capela na sua fazenda, com invocação de 

Nossa Senhora das Brotas12. Apoiando-se na sua guardiã, levado pela avaliação da própria 

vida e, com isso, ainda mais aborrecido das «couzas cadúcas do Mundo», «reuestido de hũ 

fi rme prepozito e amor de Deos», após a Paixão de Cristo do ano de 1730 despediu-se de 

todos, abraçando os fi lhos e os entes queridos, como plasticamente relatou:

fuy abraçando a todos, e lancando-lhes a ultima bença. e o mesmo fi s as escrauas que se 

achauam em caza, pedindo perdam a todos das minhas demazias, e máo tratamento e como 

os escrauos se achauão no eyzerçíssio de minerar, só se achou hũ na ocazião, em caza por 

estar doenti; a esti pedy que me perdoasse as muitas ocaziõins, em que rigurózamente o 

tratey, e lançey-me aos seos pes, e lhos beigéy, por elle e pelos auzentis, e tirando os sapi-

tos dos pes; com hũ gibam, e calçam vmílde, emburulhado em hũ capote velho; sem 

dinheyro nehũ o outra algũa companhia mais que a de hũa crus, me pus em caminho 

de buscar a quem tanto tinha ofendido; os que eo deychey, se puzerão a porta chorando 

lagrimas emremediaueis, athe me perderem de uista. (Autobiografi a 1744, Liv. I, cap. 10)13

Seguiu, afi nal, os ensinamentos da Palavra: Aquele que não toma a sua cruz e me segue 

não é digno de mim (Mt 10, 38). Ou, como clamava frei Manoel de Deos, a melhor arma 

para se labutar nesta guerra, denominada vida, era a Cruz, símbolo do sacrifício para se 

estabelecer a Nova Aliança. Estimulado por tais clamores, Antônio tomou a sua cruz e 

11 O primeiro momento de grande tensão espiritual, segundo o próprio soteropolitano, ocorreu em 
Santos, quando teve um sonho no qual se viu diante do tribunal divino, sendo julgado e condenado. 
Tempos depois, em São Paulo, chegou-lhe às mãos o livro do jesuíta Juan Eusebio Nieremberg y Otin 
(1595-1658), De la diferencia entre lo temporal y eterno (1640), cuja leitura causou-lhe um forte impacto, 
levando-o a refl etir sobre uma possível conversão, o que não veio a ocorrer naquele momento. Trato o 
assunto de maneira mais demorada no estudo já aqui mencionado.

12 Não apenas na sua Autobiografi a (1744), mas também no inventário dos seus bens, em 1730, aparecem, 
de fato, informações sobre a dita capela, no qual se listam algumas alfaias e objetos litúrgicos.

13 Também para a citação do fi nal do parágrafo anterior, negritos meus.
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seguiu o seu destino. Pousou, pelo caminho, no recolhimento de Macaúbas, próximo a 

Sabará (Dias 1989; Della Valle 1764, Ms. Raconto)14, entregando-se ao martírio da ascese. 

Lá, segundo ele, exercitou-se «em correr a uia sacra», por ser «tão agradauel como consta 

das muitas maravílhas; de que estão os líuros cheyos» (Autobiografi a 1744, Liv. I, cap. 11)15. 

Tinha início sua devoção à Paixão de Cristo. Após um sonho revelador, segundo ele indi-

cado pela Virgem, ainda no recolhimento, resolveu atravessar o deserto em direção à 

Bahia e partiu no dia primeiro de novembro, dia de Todos os Santos16. Eis o momento de 

grande virada na vida deste soteropolitano. A partir daí sua trajetória desvincula-se, de 

vez, da vida mundana e ingressa no portal da conversão radical. 

Na realidade, muito cedo Antônio passou a acreditar ser um homem diferente, espécie de 

um ser escolhido para cumprir uma missão no século. Tal sentimento foi, ao longo dos anos, 

sendo canalizado com maior intensidade para os assuntos místicos e, consequentemente, 

espirituais, incentivado pelas leituras dos livros e pelas refl exões sobre os acontecimentos 

da sua vida, a começar por sua entrada no mundo17. Na viagem empreendida a Lisboa, por 

volta de 1701, quando tinha uns 18 anos, um soldado quiromante havia prognosticado o seu 

destino. Ou, como ele assegurou na sua Autobiografi a e não por descuido: «me pedio lhe 

mostraçe as Mãos; e uendo ambas, me dísse tínha muitos trabalhos para paSar, e que auia de 

14 Na Autobiografi a (1744) não aparece explicitamente o local, mas se tratava de um recolhimento femi-
nino, localizado próximo a Sabará, fundado pelo pernambucano Félix da Costa, de Penedo, por volta de 
1714. Este recolhimento recebeu autorização do bispo do Rio de Janeiro, D. Frei Antônio de Guadalupe, 
em 1727, como indica Odir J. Dias. A sua localização confi rma-se a partir das informações presentes no 
manuscrito Raconto del padre Pietro Della Valle, de 1764, quando salienta: «ritirossi alle Mine del Sabara 
in Raccoglimento chiamato Boccaubas».

15 Negritos meus. Note-se a referência aos livros! No espólio documental sobre Antônio Dias Quaresma, 
há inúmeros dados que reforçam o seu exagerado gosto por livros, leituras e, igualmente, pela escrita.

16 Todas as datas mencionadas ao longo de sua Autobiografi a estão associadas a dias simbólicos do calen-
dário da igreja. A utilização das mesmas, no presente artigo, visa simplesmente chamar a atenção para 
a costura simbólica feita por Antônio e não serve como um dado assertivo, pautado por um aparato 
crítico em relação aos acontecimentos.

17 Segundo o próprio, sua mãe esteve três dias em trabalho de parto, muito próxima à morte, tendo 
entregue a situação nas mãos interventivas de Santo Antônio; daí o menino vir a chamar-se Antônio. 
Na realidade, o soteropolitano seleciona vários casos na primeira fase da sua vida – infância e adoles-
cência – como uma amostra das difi culdades e, consequentemente, da superação das mesmas. Tema 
não exclusivo da sua Autobiografi a (1744), pois será encontrado em outras narrativas associadas ao 
compósito gênero hagiográfi co da Época Moderna. Caso, por exemplo, da história de vida de Maria 
de la Antigua, religiosa admirada por Antônio, cuja trajetória pessoal o deixara bastante impressio-
nado, sobretudo no que diz respeito à devoção da religiosa pela Paixão de Cristo e os exercícios espiri-
tuais ligados a tal mística (Valbuena e De la Antigua 1678). Como referiu um dos seus biógrafos: «le dió 
N. Señor una enfermedad mas penosa, que peligrosa; llenòsele la cabeça de llagas, por donde le salia 
tanto humor, que le corria por el rostro» (Agustin [1674], cap. 1).
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paSar o Mar muitas vezes; e que por ultimo auia de ter hũa grande furtuna» (Autobiografi a 

1744, Liv. I, cap. 1)18. O vaticínio causou-lhe impacto. Assim não fosse, ele não teria selecio-

nado o episódio para constar nas suas memórias, passado tanto tempo. 

Anos depois, em viagem feita ao Rio de Janeiro atrás de um devedor, encontrou um reli-

gioso da Ordem de São Bento. A este beneditino contou sobre o sonho tido em Santos, em 

que se via julgado por um tribunal divino, sonho este tratado com descaso por seu confes-

sor. Por malícia ou vera crença, o religioso espantou-se com o ocorrido. E disse provavel-

mente aquilo que o espírito sedento do soteropolitano desejava ouvir: «e foy uossé tão mal 

afortunado que não asertou com hũ comfeçor para o fazer hũ sancto». Fechou-se, com 

isso, um ciclo de presságio, ou como ele registrou: «não há duuida que esta aduertenssia, 
me atravessou o coraçam Fortemente e deste día por diante, emtendi ser a uizão outra 

coisa muito diferente» (Autobiografi a 1744, Liv. I, cap. 5)19. Era, pois, a deixa almejada pelo 

espírito desassossegado de Antônio. Parece que aí encontrou o caminho, mas faltava-lhe a 

coragem para se desligar das coisas do mundo e encontrar o seu verdadeiro fi m, que só viria 

a acontecer na emblemática semana depois da Paixão de Cristo de 1730, em Minas Gerais20.

Após a sua partida do recolhimento de Macaúbas, retornou para a geografi a sacrali-

zada onde veio ao mundo, à semelhança do fi lho pródigo. Quer dizer, para a «sidade de 

sam saluador Bahya de todos os sanctos, metropoli de todo o Brazil», «sidáde marítima 

da America», coração da terra de portas abertas «a naturais, e estrangeiros, a brancos, e 

negros», porque todos nela podiam ter «seu tracto, e comercio», como havia proclamado 

frei Vicente do Salvador, em 1630, para registrar a verdadeira substância da Santa Cruz 

(Salvador 2008, Liv. I, cap. 11). Local certo, aos olhos de Antônio, para se fazer cumprir o 

vaticínio proferido pelo soldado quiromante. A fortuna fi nal estava, segundo sua pecu-

liar hermenêutica, subtendida no dia da sua entrada em Salvador, ou assim reconstruída 

por si na rememoração dos fatos inscritos na sua Autobiografi a (1744): «dia da cadeyra 

de s. Pedro 18 de Ianeyro de 1731». Parecia ressoar em seu espírito, quando da seleção 

dos sucessos a serem reconstruídos no seu texto autobiográfi co, as palavras de Mateus: 

E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edifi carei a minha Igreja (Mt 16, 18). 

Não seria, por isso mesmo, de se estranhar que anos depois, em um arroubamento, ouvisse 

falar no seu interior: a «Igtália hé fi lha da Bahia». Afi rmando «esti falar áthe os houui-
dos perçébem» e colocando-se no lugar do exegeta, concluiu: «logo tiue a inteligencia 
que sendo o Papa, Filho da Bahia fi caua Igtalia sendo fi lha do Papa; e que deste 

18 Negritos meus.
19 Negritos meus.
20 Outros sucessos, tidos por ele como sinais divinos, viriam a ocorrer ao longo dos 17 anos, antes da con-

versão radical.
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modo se me deo a emtender que auia de ser Papa» (Autobiografi a 1744, Liv. III, cap. 4)21. 

Como se sabe, à traça debuxada pelas mãos do Salvador ninguém escapole, era provavel-

mente assim que deveria sentir-se este homem quinquagenário, enevoado pelas palavras 

e metáforas dos livros ascéticos e místicos.

Viveu em Salvador como um peregrino, de esmolas vindas da indulgência alheia, sem 

ter procurado sua família. Mas logo ligou-se a um pequeno grupo de eremitas de Nossa 

Senhora das Mercês, na altura empenhados na construção de um hospital, os quais «aspi-

ráuam fazer religião». Foi, de resto, a partir desta relação, num sábado de 1731, 8 de dezem-

bro, simbolicamente no dia em que se festejava a Imaculada Conceição da Virgem22, que 

Antônio Dias Quaresma partiu com destino ao Velho Mundo (Autobiografi a 1744, Liv. I, 

cap. 13)23. Em Lisboa, dedicou-se a obter a licença régia para a construção do hospital em 

Salvador, mas tudo parecia em vão. Diz ele ter sido tratado na corte como um forasteiro, 

crítica realizada com um toque aparente de descuido, ou desintencionada, pese embora 

ela ser também central no conjunto das raízes que sustentam o seu ideário pontifício e 

do Novo Mundo como geografi a de regeneração, especifi camente o Brasil24. De espírito 

21 Também para as anteriores citações do parágrafo. Negritos meus.
22 Como assinala Adriano Cappelli, «l’8 dic., festa di data antichissima in or., in occ. risale al VII sec.» (Capelli 

2012, 148). Mas como dogma é defi nida por Pio IX, em 8 de dezembro de 1854. Contudo, aqui não apro-
fundo a discussão sobre a devoção mariana, como faço no estudo mencionado anteriormente. Sobre a 
mariologia, entre outros, veja-se: Boff  2006; Fiores 2005; Boaga e Gambero et al. 2012.

23 A comunidade era constituída pelos irmãos Antônio das Mercês de Maria, o mais importante entre 
eles, e os irmãos Antônio Pecador e José Pereira. Este na altura se encontrava em Lisboa, investindo 
na aprovação de uma licença régia para a construção do mencionado hospital, vindo aí a falecer. 
Por isso mesmo, Antônio Dias Quaresma foi escolhido para ir à corte dar continuidade ao trato do negó-
cio do hospital. Segundo o próprio, fez a viagem portando consigo um desejo, sobrevindo a partir dos 
exercícios espirituais realizados antes do embarque, o de fundar religião «para homens e Molheres»; 
o seu diretor espiritual na altura, o jesuíta Manuel Ribeiro, intentou desiludi-lo de tal projeto, assinalando 
que a ideia não seria aprovada pelo papa. Saliente-se que, ao longo de seu texto autobiográfi co, e não 
só nele, há o tema recorrente sobre os maus conselhos dos padres, espécie de ênfase de como a Igreja 
estava mal servida e necessitando, consequentemente, de uma profunda reforma.

24 No meu entender, Antônio compartilha um conjunto de ideias comuns entre os naturais do Brasil, 
sobretudo daqueles oriundos das regiões com importância econômica para Portugal, grupos que se 
consideravam merecedores de atenção política por parte da coroa por terem, afi nal, sido os princi-
pais agentes históricos na luta pela defesa da terra e pela sua progressiva pujança material. Tais ideias 
gravitavam em redor de um ponto nuclear sobre a relevância do Brasil para os cofres portugueses. 
Mas, pese embora a assertiva consensual proclamada por esses grupos, o prestígio social dos fi lhos 
do Novo Mundo se encontrava longe daquele auferido pelos fi lhos de Portugal continental. Refi ro-me 
aqui sobretudo à alta aristocracia do reino. Eis, portanto, o calcanhar de Aquiles do Brasil, pois entendo 
não ser por acaso a forma como Antônio articulou tal premissa com a ideia espiritual, ou messiânica, 
de a Bahia ser a progenitora da Itália. Na minha análise, este é o verdadeiro ponto de Arquimedes na 
história construída no espírito do soteropolitano, como será visto.
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azougado, mesmo que convertido, Antônio decidiu-se por ir a Roma, atrás de umas indul-

gências, ou segundo ele também «dezejózo de uer a corte romána» (Autobiografi a 1744, 

Liv. II, cap. 1). E meteu-se nos preparativos. 

Em setembro de 1732 partiu de Lisboa em direção a Gênova, viagem intranquila uma 

vez que a embarcação esteve à deriva por 17 dias, momento que o soteropolitano guar-

dou na memória como sinal de «que o demonio com aquele vento contrario» desejava 

impedir a sua «chegada a roma». Pois «intheriormente Sintia hũa como conSolação» que o 

animava «para cousas grandes» (Autobiografi a 1744, Liv. II, cap. 1). Parece não ser necessário 

referir o signifi cado desta sensação brotada no seu espírito. Liga-se, a isto, o simbólico dia 

da sua entrada em Gênova, exatamente no dia de Todos os Santos, o mesmo emblemático 

dia da sua partida para a Bahia, após a temporada passada no recolhimento de Macaúbas. 

As associações não param por aí. Afi nal, de Gênova rumou à Santa Casa de Loreto, aquela 

transportada por Anjos Celestiais, lugar centenário de peregrinação para a cristandade e 

local onde se deixou entrar naquele especial pensamento. Como rememorou, à distância 

de meia légua da dita Casa, tirou «as alprecatas dos pes» e caminhou «nesta forma e assim 

sem fazer outro caminho» entrou na casa, «rezando varias deuoçõins emquanto caminhaua; 

e adorando o santissimo sacramento e a senhora», apenas esqueceu de mencionar que, 

na Casa da Anunciação, se encontrava o altar em que S. Pedro havia celebrado missa, 

como rezava a lenda (Autobiografi a 1744, Liv. II, cap. 2)25. Os sinais conduziam, como se 

vê, para o desfecho posterior, pois chegando à «caza donde estaua o caleceyro» começou 

«logo a entrar em pençamentos de ser pontífi ce». Segundo suas palavras:

por mais que os rebatía; das mesmas contra rezõins com que me defendia me naSíão 

infaliueis sertézas de o ser e muitas uezes dizía rindo-me, de admirado vio-ce algum dia 

Papa Leygo, bem coubera esta tentacão se eo foce sacerdote; porem eo pobre Irmitão 

sendo Leygo, bruto, e bem bruto vil soubre toda a uileza, e soubretudo o mais horrendo 

Pecador. hey de ser Papa; e com hysto gastey o resto do dia, e parte da noyte emquanto não 

dromi; com a dita tentação no dia seguinte torney-me a confeçar e comungar; e parti para 

roma lidando sempre, na tal tentação de ser Papa, Já fazendo obras, Já emmendando 

costhumes máos. (Autobiografi a 1744, Liv. II, cap. 2)

25 Para todas as citações do parágrafo. Segundo a tradição, a Casa de Loreto, ou a casa onde Maria, a 
mãe de Jesus, nascera e recebera a visita do anjo, em Nazaré, fora transportada milagrosamente por 
anjos, primeiro para Tersato, na atual Croácia, e depois para outros lugares no mesmo território até 
ser defi nitivamente fi xada em Loreto, no século XIII. Loreto tornou-se, desta maneira, um dos centros 
mais importantes de peregrinação. No entanto, a devoção mariana laurentana obteve ampla difusão 
sobretudo no pós-Trento, por as «duas verdades da encarnação de Jesus Cristo e da isenção de Maria 
do pecado original terem encontrado no santuário de Loreto a melhor síntese» (Grimaldi 1995, 761).
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Segundo a lógica exegética posteriormente explanada em sua Autobiografi a (1744), a 

Virgem havia tirado a cortina da sua visão, fazendo-o enxergar o sentido teleológico da 

sua vida. Antônio Dias Quaresma, terceiro franciscano e eremita de Nossa Senhora das 

Mercês, tinha 51 anos de idade quando assomou-lhe ao espírito a epifania central do 

seu destino. E este fi lho do Novo Mundo, da terra sacralizada pelo Gêmeo do Salvador, o 

Dídimo São Tomé, acreditou piamente na força do presságio, sobretudo pelas associações 

feitas por si em relação aos acontecimentos posteriores que viriam a ocorrer na corte de 

Roma, onde entrou no emblemático dia da apresentação de Nossa Senhora, 21 de novem-

bro de 1732. Por intermédio do abade Gama, seu correspondente em Roma para os assun-

tos ligados às indulgências por si requeridas, conheceu a Ordem dos Servos de Maria26, 

em específi co o padre-geral, Pietro Maria Pieri, também conselheiro para assuntos teo-

lógicos do provecto papa Clemente XII27. Com as relações estabelecidas, e por sugestão 

do abade Gama, Antônio ingressou nesta Ordem centenária e completamente devotada 

26 A Ordem remonta ao século XIII e surge a partir de uma comunidade instalada no Monte Senario, pró-
ximo a Florença; posteriormente obteve aprovação pontifícia, seguindo na observância da regra de 
S.to Agostinho. Segundo a tradição cronística, foram sete os fundadores da Ordem, a saber: Amadio 
da Firenze, Buonfi glio da Firenze, Bonagiunta da Firenze, Manetto da Firenze, Uguccione da Firenze, 
Sostegno da Firenze e Alessio Falconieri; todos provenientes de famílias com ligações às redes mer-
cantis de Florença. Para se ter uma visão mais geral sobre a história da Ordem, inclusive a sua entrada 
na América, que só ocorre no século XIX, e no Brasil no século XX, veja-se, entre outros: Pino, Dias et al. 
1988; Rossi 1956; Garnica et al. 2014; Dias 2010, 17-52; Dias 1985; Tiziano et al. 1985. Um dos primeiros 
testemunhos narrativos sobre a Ordem é a conhecida Legenda de origine Ordinis (ca. 1317); ver: Fonti 
storico-spirituali 1998.

27 O cardeal Pietro Maria Pieri (1676-1743), mestre em teologia, exerceu vários ofícios relevantes, entre 
eles o de consultor da S.ta Congregação do Índice e censor da Academia Eclesiástica. Foi nomeado em 
1710 teólogo pessoal do cardeal Lorenzo Corsini, em 1711 seu bibliotecário – da conhecida Biblioteca 
Corsiniana –, e em 1714 passou a ser qualifi cador da Inquisição. Quando o cardeal Lorenzo Corsini foi 
eleito papa, tornando-se Clemente XII, em 1730, confi rmou-o como seu teólogo, o que demonstra a 
forte ligação existente entre ambos e entre o papa e a Ordem dos Servos de Maria (Roschini 1976, 431-
433; Moroni 1842, 231). No meu ponto de vista, tomando como fundamento a formação e trajetória do 
geral, não se pode simplifi car o conjunto dos acontecimentos relativos à entrada de Antônio apenas 
pela necessidade de projeção política e econômica dos servitas no que toca à inserção da Ordem no 
Novo Mundo. O geral, Pietro Maria Pieri, não colocaria em xeque a sua trajetória trazendo para a sua 
grei um homem sem nenhum elemento espiritual; ou pelo menos, com uma trajetória de conversão 
que aos seus olhos não fosse digna de nota. O mais provável é ter ele alimentado, assim como outros 
confrades, algum ideário político-teológico em redor da fi gura do baiano e do Novo Mundo. Liga-se 
a isso o próprio conjunto documental de caráter narrativo sobre o soteropolitano, a exemplo das 
Memorie (Ciabatti 1734, Ms. Memorie), nas quais aparece uma certa associação entre a vida de Antônio e 
as origens dos sete fundadores da Ordem. O mesmo se vê no manuscrito intitulado Ristretto della vita di 
Antonio diez-y-Quarezma (Capra ca. 1737, Ms. Ristretto), escrita pelo teólogo Bonfi glio Capra, o mesmo 
teólogo autor do texto Raccolta di memorie su Fra Paolo Sarpi, este um dos principais vultos letrados dos 
servos, amigo de Galileu, e autor da Istoria del Concilio tridentino (1619).
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à Virgem. A 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, na igreja de S. Marcello, 

o padre-geral vestiu-lhe o hábito de terceiro e passou a ser o seu diretor espiritual. 

O soteropolitano, a partir de então, transformou-se em Uguccione Maria Antônio, pedindo 

emprestado o nome de um dos sete fundadores da Ordem. E os bons ventos continuaram 

a soprar a seu favor. 

Ideia proveniente ou não de um outro prelado servita, o certo é que o geral sugeriu-

-lhe ordenar-se sacerdote. E assim aconteceu, mesmo sem o novo confrade saber latim e 

sem a preparação formal requerida. Sete meses após vestir o hábito de terceiro, obteve a 

licença pontifícia e, pelas mãos do geral, no dia 16 de julho de 1733, dia de Nossa Senhora 

do Carmo, professou, e a 24 de setembro, dia de Nossa Senhora das Mercês, chegou-lhe 

a notícia para ir receber as ordens sacras na cidade de Gubbio. Como referia o oratoriano 

padre Manoel Bernardes (1644-1710), abrir «à alma a boca he desejar; e abrilla bem he 

desejar muyto; e estas almas, que desejam muyto, são as que Deus enche» (Bernardes 

1966, 1.ª parte, cap. 1, 83)28. E a alma de Antônio desejava ardentemente, como já se viu. 

É bastante provável que ideias semelhantes a estas tenham fl utuado nos seus pensamen-

tos, unindo-se nele a fome com a vontade de comer.

A 25 de outubro de 1733 frei Uguccione Maria Antônio, o antigo Antônio Dias 

Quaresma, com 52 anos de idade, «sem nehũa sufi ssiençia, para tão altissima dignidade» 

(Autobiografi a 1744, Liv. II, cap. 5), como referiu em suas memórias, ordenava-se sacerdote 

pelas mãos do servita e bispo de Gubbio, monsenhor Cavalli29. Foi uma mudança radical 

28 A referência aos livros de época, no presente artigo, visa recuperar possíveis leituras realizadas por 
Antônio Dias Quaresma, quer de modo direto, quer de maneira transversal, mas sobretudo inseri-lo 
na ambiência mental e religiosa do período, como adiante será esclarecido e que aprofundo no meu 
estudo aqui já mencionado.

29 Segundo o padre G. M. Ciabatti, Antônio Dias Quaresma causou um verdadeiro impacto em Gubbio. 
A população da cidade venerava o soteropolitano; ou como escreveu: «È incredibile la venerazione 
che il Popolo di Gubbio aveva del Padre Uguccione, a segno bale, che in passando egli per le strada 
s’inginocchiavano per riceverne la Benedizione» (Ciabatti 1734, Ms. Memorie, § IV). Situação símile 
ao que se passou no convento de S. Marcello, em Roma, pois os novellisti andavam à procura de 
Antônio, querendo saber sua opinião sobre as guerras do seu tempo. Segundo o autor da crônica: 
«l’interrogarono qual nuova portasse sopra le presenti Guerre»; «che Guerre, che Guerre, rispose, los 
mios inimicos è il Mondo, Demonio, e Carne, e con questi hò guerra: onde quei novellisti partirono 
mortifi cati, mortifi cati» (Ciabatti 1734, Ms. Memorie, § IV). Mesmo sendo uma fonte saída das mãos dos 
seus confrades, não me parece destituída de credibilidade. Os dados apontam para o fato de Antônio 
possuir uma personalidade bastante carismática, ou pelo menos que causava extrema curiosidade. 
Importa lembrar, igualmente, que em janeiro de 1733, saiu notícia sobre a chegada de Antônio a Roma 
num jornal de língua alemã (Augspurgische Ordinari-Post-Zeit 1733). Nele, assim como os confrades ten-
taram fazer na documentação cronística, a notícia apresentava Antônio como um mercador e ligava-o 
à origem social dos fundadores da Ordem. Isso, apesar de o próprio não ter realizado tal associação na 
sua Autobiografi a (1744), nem de em nenhum momento ter feito determinadas considerações sobre a 
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no seu percurso de vida e, para acrescentar, dias depois da sua ordenação, ainda ascendeu 

a vigário-geral da Ordem para o Reino de Portugal e Brasil, com faculdade de propagar 

a religião dos servitas e às Dores da Virgem, erigindo e fundando conventos30. No dia 27 

de março de 1734, frei Uguccione partiu de Roma para Lisboa, tendo feito um pequeno 

pouso na cidade de Florença, onde foi recebido com honras de Estado pelo grão-duque 

da Toscana, Gian Gastone dei Medici (Della Valle 1764, Ms. Raconto)31. O leitor há de con-

vir que sua ascensão foi veloz e inusitada. Além disso, partiu a levar não só a patente de 

vigário-geral, mas também as Constituições da Ordem Terceira Regular do Brasil por si ela-

boradas e aprovadas pelo papa Clemente XII32. Quer dizer, sua estada em Roma foi, real-

mente, majestosa e augurava um futuro bastante promissor. Em Loreto, titubeou quanto 

à inspiração divina sobre a sua ascensão e questionou na altura: «vio-ce algum dia Papa 
Leygo (?) bem coubera esta tentacão se eo foce sacerdote». De retorno a Lisboa, já 

não mais leigo e sim sacerdote dos Servos de Maria, a “tentação” cabia na vestimenta que 

trajava. E foi, de resto, o que aconteceu ao longo da sua vida em Portugal. As visões, os 

sonhos e, com eles, a certeza de um dia vir a ser papa permaneceram recorrentes, como 

registrou:

sua vida no Brasil, como aparecem em algumas fontes cronísticas, a exemplo de ter encontrado uma 
medalha da Virgem no local onde pretendiam erguer o hospital. Como diz o vulgo, quem conta um 
conto aumenta um ponto, e foram vários os pontos acrescentados na memória cronística produzida na 
Itália sobre ele, assunto que trato no estudo mencionado.

30 As fontes sobre a patente recebida por Antônio são várias, desde fontes manuscritas de caráter narra-
tivo até fontes oriundas da própria burocracia interna da Ordem (ASV Fondo Serviti, n.º 30, 1755?; n.º 30, 
Ms. 2.º doc.; Ciabatti 1734, Ms. Memorie, § VIII).

31 Trata-se de um extenso manuscrito repartido em três partes, no qual o servita apresenta um balanço 
sobre a Ordem em Portugal, desde a chegada do padre frei Uguccione Maria Antônio, passando por 
sua morte, em 1756, até 1764, ano da chegada de Della Valle em Lisboa. Vale registrar que, diferente-
mente de outros confrades da Ordem, a exemplo do teólogo Bonfi glio Capra, Della Valle não nutria 
nenhuma simpatia pelo soteropolitano, muito pelo contrário.

32 Como os dados confi rmam, o soteropolitano verteu para o papel a maneira como deveria ser a regra da 
Ordem Terceira Regular do Brasil (AGOSM, Códice Memorie di Religiosi Servi di Maria Illustri per Santità, II); 
vários documentos manuscritos no códice atestam a afi rmação aqui feita. O mesmo sucede em outras 
fontes (AGOSM, Códice Epist. PP. Gen., I, 24), que igualmente trazem documentos sobre o assunto. 
Veja-se o códice Scritture Spettante alle Cost. di Religione, 128 (AGOSM, Códice Scritture Spettante) encon-
tram-se as Constituições impressas – Constitutiones fratum, et sororum tertii ordinis servorum B. M. V. vita 
comuni viventium in Brasiliis a sanctissimo domino nostro Clemente XII, confi rmatae, dada em Roma, 17 de 
fevereiro de 1734). Há também informações sobre a aprovação das Constituições no Archivio Segreto 
Vaticano (ASV Fondo Serviti, n.º 30, Ms. Documenti sull’aff are di Fr. Giuseppe di Gesù; ASV Fondo Serviti, 
n.º 11, Ms. Cathalogus scriptorium (1749) – Palombella, fol. 921r.).
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no tempo da Quaresma de 1735 ouui que me diziam, Uenho-te á dar hũa noua para tua 

conSolaçam; despois da Pascoa o Emperador the a de mandar buscar. com histo acordey, e 

vi hũa porta aberta no ár e nella hũa peSoa, que muito depressa se escondeo, e assim dezapare-

ceo o que tinha uisto. Disto dei parte ao comfeçor disse-me que não sabia o que hisso queria 

dizer; porem o meo interior me dizia que era para ser Papa; e com hísto se me confi rmou 

muito mais o meo pençamento e ahynda passando a tal Pascoa, e outra Pascoa, e fi nalmente 

paSarao-se athe o prezenti 4 Pascoas e nada tem sucedído como se me dísse nem por hísso 

perco a esperança de que tal couza não será porque me disserão despois da Pascoa, e histo 

cabe em coalquer Pascoa; e coydando eo muitas vezes nesta vizam dezejando saber quem seria 

o que me falou em sonhos, nunca me veyo ao Pensamento quem seria; e a muito pouco tenpo 

me ocorreo, que seria o bem auenturado, Vguccióne. (Autobiografi a 1744, Liv. II, cap. 6)33

Passaram-se mais alguns anos e, segundo o próprio, antes de chegar a Lisboa a notícia 

do falecimento do papa Clemente XII, em 1740, estando em oração, teve uma visão na 

qual aparecia em um «retrato» de «meyo corpo» «feyto Papa», «com a tiara de Pontifi ce na 

cabeSa, e Estóla» (Autobiografi a 1744, Liv. III, cap. 4). A morte de Clemente XII contribuiu 

para intensifi car as suas visões a caminho do pontifi cado e foi neste período que nele 

irrompeu a nuclear ideia da fi liação da Itália à Bahia, há muito provavelmente alimentada 

no interior do seu espírito. Filho da terra de Salvador, a ele não passou despercebida a 

tradição, corrente entre os letrados, de ser o Brasil a geografi a redentora do Império por-

tuguês – e a Bahia, em particular, o coração da Pomba Mística, por onde teria passado o 

Dídimo do Salvador, o Apóstolo S. Tomé, o mesmo que ofertara aos naturais da terra a 

raiz da mandioca34 e ainda os havia ensinado a produzir, a partir deste tubérculo sacrali-

zado, o pão e toda a sorte de mantimentos35. Não seria despropositado referir o quanto o 

33 Negritos meus. Em Lisboa, o padre frei Uguccione passou a ter uma relação bastante estreita com os 
eremitas de S.to Agostinho, do convento da Graça, lugar onde veio a ser sepultado no dia 5 de abril de 
1756, exatamente no local destinado aos confrades da própria casa. Seu diretor espiritual era, assim, 
um agostiniano, frei Jacinto de São José (?-1749?), professor de fi losofi a da Universidade de Coimbra e, 
segundo os dados, pregador reconhecido na altura, com quem frei Uguccione manteve troca epistolar 
contínua até o seu falecimento, por volta de 1749 – o conjunto epistolar encontra-se no arquivo geral 
da Ordem dos Servos de Maria-AGOSM.

34 Será frei Vicente do Salvador a localizar, apenas na Bahia, a passagem do Apóstolo, pois os demais auto-
res de textos coloniais mencionam suas andanças por outras regiões do Brasil, como já pude demons-
trar no meu estudo sobre a Historia do Brazil deste franciscano (Oliveira 2008). Sobre a tradição do mito 
do Apóstolo S. Tomé no Oriente, na época da expansão manuelina, veja-se: Thomaz 1991, 349-418; 
sobre a tradição do mito para o Brasil: Holanda 1996, cap. 5; Oliveira 2005.

35 Este acrescento na lenda aparece, a primeira vez, na crônica escrita por frei Sebastião do Rosário, por 
volta de 1626, e será retomada com mais ênfase textual na Historia do Brazil (c. 1630), de frei Vicente do 
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soteropolitano esteve também inteirado da perene ideia de ser a Bahia o lugar certo para 

abrigar a corte que viria reerguer o Império da Fé, tornando-se cabeça de uma cristan-

dade, novamente reunida sob uma única bandeira, proposição erguida com ousadia por 

seu patrício frei Vicente do Salvador. O próprio percurso da conversão, as epifanias a ela 

relacionadas, o seu retorno à Bahia, à semelhança da parábola do fi lho pródigo, e os sinais, 

por si considerados alvissareiros na sua história, podem atestar a possível passagem de 

um desejo inconsciente para uma projeção mística que, aos poucos, se confabulou no seu 

espírito, fi liando o templo ícone da cristandade à geografi a ungida pelo Espírito Santo. 

A Bahia era, assim, a progenitora da terra que abrigava a cadeira de S. Pedro e ele, frei 

Uguccione Maria Antônio, o escolhido para nela sentar-se a corrigir os desmantelos do 

mundo. 

Antônio Dias Quaresma foi um leitor assíduo, de espírito desassossegado, atento ao que 

lia, com tendências a exegeta e dado a não ser levado por imposições alheias. Tomava as 

suas decisões por perscrutações próprias, obtidas a partir das suas individuais experiên-

cias e das suas particulares hermenêuticas, quer dos livros e dos autores que lhe chega-

vam às mãos, quer do que ouvia de bocas alheias, mesmo após a sua radical conversão36. 

Seria, à primeira vista e a partir de uma interpretação ligeira, bastante fácil inseri-lo nos 

círculos espirituais existentes no Portugal setecentista, em específi co aquele ligado aos 

eremitas de S.to Agostinho37. Com eles, afi nal, o novo frei Uguccione Maria Antônio passou 

a manter relações estreitas. O seu diretor espiritual, frei Jacinto de São José38, professor de 

Salvador, como já pude demonstrar, quer no artigo sobre o mito, acima mencionado, quer na análise 
sobre as ideias políticas de frei Vicente (Oliveira 2008).

36 Isso é bastante perceptível, não só na sua Autobiografi a (1744), mas também no conjunto epistolar saído 
das suas mãos, assim como em todo o acervo documental até aqui levantado sobre o seu percurso e 
ideias, quer o produzido pela própria Instituição religiosa à qual se ligou, quer aquele oriundo de locais 
distintos à sua comunidade. Apenas como exemplo, o teólogo servita e admirador de frei Uguccione, 
frei Bonfi glio Capra, fugiu de Roma em 1738 e foi ter com o seu confrade em Lisboa. Durante sete 
meses de convivência, comendo e recitando o ofício de joelhos, levando uma vida extremamente 
rígida, adoeceu e retirou-se do hospício para fi car na casa de um particular. Em carta, registrou clara-
mente que o vigário-geral, frei Uguccione, não seguia a espiritualidade dos servitas e que, entre eles, 
as divergências não eram pessoais, mas «puramente fi losófi cas», porque o soteropolitano regia-se por 
sua própria inclinação e não pelas regras da Ordem (AGOSM 1738, Códice Interessi de’ Conventi e di 
Lisbona 1724 al 1764, ff . 262r.-262v.).

37 Sobre os grupos pietistas e as relações que mantinham entre eles em Portugal, desde o século XVI, 
assim como sobre o grupo específi co dos Eremitas de S.to Agostinho, veja-se: Dias 1960, tomo I 322-343. 
Sobre o movimento da jacobeia, entre outros, veja-se: Moncada 1952, 1-99; Silva 1964.

38 Frei Jacinto de São José (?-1749?) imprimiu dois sermões: Panegyrico Funeral nas exequias…, em 2 de 
Julho de 1735 (Lisboa: Por Joseph Antonio da Silva, 1735); e Sermão no sétimo dia… de S. João Francisco 
Regis (Lisboa: Offi  cina de Musica e da Sagrada Religião de Malta, 1739) (Rodrigues et al. 2003, 48). 
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fi losofi a da Universidade de Coimbra, pertencia a esta Ordem, assim como frei Uguccione 

abraçou a vida de uma comunidade religiosa que seguia a regra de S.to Agostinho, como 

já mencionado39. Tais dados apontam, realmente, para um vínculo entre os eremitas e o 

soteropolitano. 

Além disso, muitas das ideias divulgadas por aquilo que fi cou conhecido como movi-

mento jacobeu, iniciado no alvorecer do século XVIII, saído do colégio dos eremitas da 

Graça de Coimbra, ressoam no pensamento e nas práticas de frei Uguccione, sobretudo a 

crítica exacerbada à sociedade pervertida do seu tempo, seja em relação aos leigos, seja 

no que diz respeito aos religiosos, como também o clamor tonitruante que em si retum-

bava para alcançar, a partir da via estreita, a vida de perfeição. Leu, com toda a certeza, um 

dos livros referenciais do movimento, escrito por frei Francisco da Anunciação, Vindícias 

da virtude (1725), ou tantos outros que circularam em Portugal, sobretudo quando fi xou 

morada em Lisboa e aí permaneceu até a sua morte, em 1756. São igualmente certas 

as infl uências nele encontradas de escritores devocionais italianos, em específi co obras 

referenciais para a Ordem dos Servos de Maria, lidas por Antônio durante a sua estada 

em Roma, a exemplo de Meditazioni sopra i dolori, che sostenne la Santissima Vergine, nella 

vita, e morte del suo Divino Figliuolo (1710)40, escrito por um mestre da Ordem e impresso 

a pedido do então geral, Giovanni Pietro Bertazzoli. Leu, ouviu ou conheceu a autobio-

grafi a da servita Arcangela Biondini (1641-1712), fundadora do convento de Arco e dada 

ao quietismo41. Quer dizer, de modo geral, o novo convertido esteve a par e inserido nos 

No processo existente no Arquivo da Universidade de Coimbra, as informações sobre o professor frei 
Jacinto são acanhadas, sem dados dignos de nota (AUC cx. 293: Professor Fr. Jacinto de São José).

39 Pese o chamado feito nos livros devocionais para uma obediência cega aos diretores espirituais, como 
instruía frei d. Luís de Santa Teresa, no seu Virtudes e prodígios – «uma total sujeição e obediência cega 
ao director» (Queirós 2012, 89-90) –, frei Uguccione, mesmo quando vivia no Brasil, nunca foi levado à 
total cegueira, nem aceitava por completo os conselhos dados por seus diretores, incluindo aí alguns 
dos aconselhamentos do seu então diretor, frei Jacinto, quando já havia ingressado na Ordem dos 
Servos de Maria.

40 Livro dedicado ao cardeal Lorenzo Corsini, o futuro papa Clemente XII, como se encontra estampado 
na edição, publicada em Roma, em 1710.

41 Esta Autobiografi a é composta por três livros e, além de extensa, possui uma estrutura textual bas-
tante distinta daquela encontrada na Autobiografi a de Antônio. A instrução educacional de Biondini 
encontra-se dentro dos padrões formais do período para uma mulher oriunda de um estrato social 
elevado, e, por isso mesmo, sua vivência doutrinária da espiritualidade é mais facilmente detetada, 
diferentemente do que ocorre com o soteropolitano, cuja formação, educacional e doutrinária, foi 
sendo construída à medida das leituras dos livros que lhe chegavam às mãos; ou, como diria o vulgo, 
foi feita a “toque de caixa”. No entanto, apesar das diferenças de percurso, ambos compartilhavam o 
gosto exaltado pela escrita e pela leitura (Casapullo, Cerniglia et al. 2009, IX-LXV).
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círculos espirituais que se tornaram comuns entre os católicos do Ocidente na centúria 

setecentista. 

No entanto, a pensabilidade que fundamenta sua visão e tensão sobre o mundo42, no 

que diz respeito à espiritualidade, é de difícil caracterização doutrinária, uma vez que 

Antônio se formou à medida do que lia, sem uma orientação formal defi nida a priori. 

Seu percurso de vida não o limitou a um único tipo de doutrina, ou de defesa esmerada em 

relação a uma corrente, como normalmente seria de se encontrar num homem com uma 

formação teológica acadêmica, por exemplo43. Antes de se ter tornado frei Uguccione, 

muitos outros livros e autores passaram por suas mãos, assim como os seus olhos viram 

e seus ouvidos escutaram outras histórias e experiências cognoscíveis. Deste ecletismo 

espiritual, mas não apenas dele, Antônio Dias Quaresma assimilou a ideia de autonomia 

e liberdade do sujeito há muito divulgada numa variada gama de expressões literárias, 

advindas sobretudo do Humanismo cristão do século XV. Passou pelas correntes religio-

sas que entraram na Península, sobretudo o pietismo, ou mesmo o conjunto devocional 

produzido no pós-Trento, muito embora possivelmente ele próprio não tenha tido clara 

consciência de tais assimilações44. 

Na substância de ingredientes ecléticos da espiritualidade na qual Antônio Dias 

Quaresma se plasma deve-se acrescentar o universo mental, social, político do seu lugar 

de origem: o Novo Mundo e em específi co o Brasil45. Só desta forma poder-se-á com-

42 Partindo do que sublinha J. Esteves Pereira, para o campo da História das Ideias, compreender o seu 
universo «pela “pensabilidade” do facto, pela “tensão” e pela perspectiva interrogante» (Pereira 1992, 
19) tem sido a via a partir da qual tento analisar a ideia entre a transferência da corte para o Brasil e o 
pensamento pontifício de Antônio.

43 Discuto isto de forma mais ampla no estudo aqui já mencionado, sobretudo relacionando as leituras 
dos livros devocionais feitas por ele, do tempo que viveu no Brasil, do período em que esteve na Itália 
e das últimas décadas da sua vida em Portugal, até 1756, data da sua morte. Neste estudo tento, igual-
mente, aprofundar o tema da sua devoção mariana, aqui apenas rapidamente referido.

44 Possivelmente, levando em consideração a sua pouca educação institucionalizada, a assimilação foi 
obtida a partir de uma «circularidade entre cultura subalterna e cultura hegemônica», para fazer uso 
do que discutem M. Bakhtin e Carlo Ginsburg (Bakhtin 1987; Ginzburg 1998). Importa referir que em 
Antônio há uma necessidade consciente, e inconsciente, de se afastar daquilo que se denomina como 
“cultura subalterna”. Isto se torna, em verdade, uma das grandes tensões no seu percurso e alimenta 
muitas das suas ideias. Neste ponto, e tomando o estudo de E. Thompson (1998) como referência, inter-
preto que nele a tensão está colocada entre a cultura oral e a cultura escrita, assunto que desenvolvo 
melhor no estudo anteriormente mencionado.

45 Laura de Mello e Souza chama atenção, ao tratar da religiosidade no Brasil colonial, para a necessidade 
de se ter em conta a refundição das espiritualidades diversas, quer dizer, branca, negra e índia, a fi m 
de que se possa perceber o seu «todo absolutamente específi co e simultaneamente multifacetado» 
(Souza 1986, 88) e, realmente, assim deve ser feito. No entanto, do ponto de vista da religiosidade 
ou das correntes espirituais, em específi co, encontradas em Antônio Dias Quaresma, nada se rela-
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preender os motivos que o fi zeram associar a Itália à Bahia, concedendo a esta o papel de 

progenitora de uma geografi a simbólica do Velho Mundo, e ver nele o escolhido para ser 

o Novo Papa da Igreja. Na realidade, Antônio meteu-se dentro de um orbe particular, no 

qual passou a habitar com Deus, protegido pela Beata Virgem e pelos demais agentes que 

compunham o universo divino, uma espécie de cosmos personifi cado, sendo ele próprio 

o sujeito autônomo e criador, fazendo uso da razão ofertada por Deus. Logo, era ele pró-

prio a verdade deste «mundo como cogito»46, universo particular, ambivalente, de luz e 

de escuridão, um laboratório no qual realizava e desenvolvia a sua ciência experimental, 

onde deixava à solta a sua loucura de raiz paulina47 – Porventura não tornou Deus louca a 

sabedoria deste mundo? (Cor. I, 1, 20).

No seu laboratório personalizado, o Novo Mundo, o Brasil e a Bahia tinham ampolas 

especiais. Não trazidas da lua, como havia feito Astolfo, com a ampola do siso de Orlando, 

mas transportadas por uma longa tradição de construção literária sobre as grandezas, 

fertilidade e abundância da América48. Tais ideias encravadas no pensamento de Antônio 

Dias Quaresma possuíam raízes ancianas, mas nele tomaram ares novidadeiros, devido, 

sobretudo, ao seu percurso, à sua origem e à maneira como foram absorvidas, con-

tabilizadas e experimentadas no seu pessoal laboratório exegético e hermenêutico. 

Quer dizer, adquiriram vida própria e anima distinta no seu cosmos personifi cado. É que, 

ciona com matrizes religiosas indígenas e negras, pelo contrário. Como mencionei em nota anterior, 
Antônio possui uma pretensão sistemática em manter-se bastante afastado de componentes ligados 
a tais matrizes. E tal dado aparece não só nas suas cartas e no texto autobiográfi co, como também nas 
suas visões oníricas, estas aqui não trabalhadas. Nesse conjunto de referências é possível perceber 
que a cultura escrita, logo, erudita e de matriz europeia, é eleita como modelo a ser seguido e vivido. 
Esta cultura escrita de matriz europeia que vai se sobrepondo à cultura oral, ao longo do século XVIII 
(Thompson 1998), será a menina dos olhos de Antônio. Mas dela brota, igualmente, a sua tensão, por 
querer legitimar o Novo Mundo como geografi a de regeneração da humanidade, a partir de uma ideia 
político-teológica, na qual a terra recém descoberta seria uma prossecução da própria Nova Aliança, 
de um Cristo histórico. Uma terra alijada, no entanto, de boa parte dos referenciais europeus caros para 
o soteropolitano, incluindo a sua pouca formação institucionalizada.

46 Sobre este mundo particular dos místicos, do sujeito e do cogito, veja-se o que discute Michel de 
Certeau (Certeau 1987, cap. 2, 41-65).

47 Sobre esta espécie de “loucura” aceitável dos místicos, eremitas e anacoretas, como maneira para se 
alcançar a sabedoria transcendente, e a sua raiz paulina, veja-se: Certeau 2013, sobretudo os dois pri-
meiros capítulos do vol. 1. Veja-se, igualmente, o estudo de Pedro Garcez Ghirardi sobre a obra de 
Orlando furioso, no qual analisa a profícua e moralizante loucura alimentada pelo pensamento cristão e 
emblematicamente presente no conjunto literário difundido ao longo do Renascimento, cuja obra de 
Ariosto fi gura de modo central e com grande repercussão posterior (Ghirardi 2004, 9-47).

48 Assunto que já explorei no estudo sobre a Historia do Brazil de frei Vicente, a partir dos autores e obras 
usadas pelo franciscano, assim como sobre a recepção de sua história entre os autores do período 
colonial no Brasil e do Império português (Oliveira 2008).
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na argamassa a erguer o seu edifício futurante, se encontram substâncias elementares 

advindas de uma longa trajetória de concepções cristãs, da ambiência mental do seu 

próprio tempo histórico, assim como da sua experiência de vida na sua geografi a de ori-

gem, pese embora à primeira vista o edifício assemelhar-se a uma construção obsoleta 

e destituída de sentido político. Observado por tal prisma, trata-se de uma percepção 

equivocada que empalidece a pujança política de projetos elaborados sobre o Novo 

Mundo, em contraposição ao Velho, nos quais a geografi a novamente descoberta adquire 

um lugar cimeiro com ressonância histórica de longo alcance, atingindo extratos sociais 

diversos e tornando-se um dos pontos centrais das tensões políticas que mobilizaram a 

Época Moderna no Ocidente. 

Como registrava afi nal Francisco Lopez de Gomara em 1554, depois da criação do 

mundo, e com exceção da encarnação e morte de Cristo, o maior acontecimento havia 

sido o descobrimento das Índias, denominadas de Mundo Novo49 – signifi cado que parece 

roçar, por antonomásia, o da Nova Aliança. E tal dado merece atenção especial não só pela 

relevante dimensão teológica implícita no seu signifi cado, como pela utilização política 

desta mesma dimensão nos projetos construídos e reivindicados ao longo do tempo em 

prol dos corpos sociais ligados a esta nova geografi a, quer por afi nidade de ideias, quer 

pela ligação fi lial como lugar de nascimento. É nesta fenda movediça, causadora de sis-

mos geológicos entre o Velho e o Novo Mundo, que se encontra a razão de ser do mobili-

zador pensamento pontifício de Antônio Dias Quaresma.

Afi nal, esta acepção em relação à América encontrar-se-á não só em Lopez de 

Gomara50. A própria descoberta do Mundo Novo foi associada à boa aventurança, pres-

ságio que augurava um futuro promissor para a cristandade neste projeto salvífi co. Ou, 

como o próprio Cristóvão Colombo ressaltava, «Deus fez de mim o mensageiro dos 

novos céus e da nova terra, de que falou no Apocalipse de S. João» (Delumeau 1997, 

246). Ou mesmo a associação feita por Bartolomeu de Las Casas ligando a nova geo-

grafi a ao paraíso terreal (Delumeau 1997, 3.ª parte, 263), ideia posteriormente reelabo-

rada pelas mãos do jesuíta padre Simão de Vasconcelos (1596-1671), localizando este 

paraíso especifi camente no Brasil, na sua Crônica da Companhia de Jesus do estado do 

49 Como assinala Gomara no texto dedicado a don Carlos: «Muy soberano Señor, la mayor cosa despues 
de la creacion del mundo, sacando la encarnacion, y muerte, del que lo crio, es el descubrimiento de 
Indias, y assi las llaman Mundo nuevo, y no tanto le dizen nuevo, por ser grandíssimo, y casi tan grande 
como el viejo, que contiene a Europa, Africa, y Asia. Tambien se puede llamar nuevo, por ser todas sus 
cosas diferentíssimas delas del nuestro» (Gomara 1554, 4).

50 Veja-se, sobre o conjunto literário produzido em relação à superioridade da América, assim como sobre 
as ideias relativas ao feito da descoberta do Novo Mundo, entre outros: Barreto 1986; Silva Dias 1982; 
Maravall 1998; Maravall 1999, 385-418.
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Brasil (1663) (Vasconcelos 1997, vol. 1, liv. 2.º)51. Como se sabe, as ideias voam e fazem 

ninhos em cabeças diversas. E assim aconteceu com a tese da localização do paraíso no 

Brasil, retomada pelas mãos do português Pedro de Rates Hanequim, nascido em Lisboa 

por volta de 1680, um ano antes do nascimento de Antônio Dias Quaresma, e também 

morador nas Minas Gerais, onde viveu por duas décadas (Gomes 1997; Romeiro 2001)52. 

O encontro das minas de ouro foi, sem dúvida, visto como alvíssaras de um tempo pro-

missor, terreno fértil, portanto, para o desenvolvimento de ideias messiânicas e/ou mile-

naristas, senão ao menos de ideias esperançosas em relação ao papel do Brasil para 

o Império. No entanto, pese embora a contemporaneidade entre estes dois homens, 

assim como a tentativa de dignifi carem o Brasil nas suas visões espiritualizantes, as 

substâncias que erguem suas futurações são bem distintas.

No espírito de Antônio se foram acumulando extratos de ideias oriundas de leituras e 

vivências diversas. Interiorizou, sobretudo, um sentimento encontrado em muitos fi lhos 

do Novo Mundo: a consciência de não serem socialmente reconhecidos no mesmo nível 

que os nascidos no Antigo e Velho Mundo. Este sentimento já aparece, com bastante 

ênfase, por exemplo, na Historia do Brazil (c. 1630), de frei Vicente do Salvador, e se tor-

nará intermitente ao longo do século XVII, ganhando relevo entre os naturais do Brasil na 

centúria seguinte. Em contraposição ao sentimento de inferioridade, advinha uma acen-

tuada vaidade em relação às riquezas, grandezas e fertilidades da terra. A própria desco-

berta dos metais preciosos conferiu musculatura mais rija a este sentimento, sobretudo 

nas camadas ligadas aos poderes locais e/ou com alguma distinção econômica na órbita 

das geografi as estratégicas do Brasil. Era uma vaidade alimentada como uma espécie de 

antídoto em relação ao trato de inferioridade recebido pela alta aristocracia palaciana 

51 Em específi co, vol. I, Livro 2.º “Das notícias antecedentes, curiosas e necessárias das cousas do Brasil”, 
§49, §53 e §59, p. 137, p. 139, p. 141. Sobre os argumentos relativos às quatro propriedades necessárias 
para uma terra ser boa, segundo o Texto Sagrado, e, claro, que asseguram a sua tese de o paraíso ser 
no Brasil, veja-se dos §§ 65 a 105. Veja-se, igualmente, a transcrição do manuscrito do padre Simão de 
Vasconcelos reproduzido por Sérgio Buarque de Holanda, na parte relativa ao seu discurso na defesa 
de a localização do paraíso terreal ser no Brasil (Holanda 1996, 363-365); e sobre a trajetória de longa 
duração da ideia mítica sobre a localização do paraíso terreal, vejam-se os capítulos 7 e 8 do mesmo 
livro.

52 Diferentemente de Antônio Dias Quaresma, o português Pedro de Rates foi preso, acusado de crime de 
lesa majestade, por seu envolvimento na conspiração para elevar o infante D. Manuel a rei da América, 
e de heresia, exatamente por localizar o paraíso no Brasil; foi executado em 1744, no mesmo ano que 
frei Uguccione concluía a sua Autobiografi a, em Lisboa.
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portuguesa, que não só jamais poderia conceber a ideia de ver transportada para o Novo 

Mundo a corte, como ainda se via na hierarquia social igualada aos fi lhos da colônia53.

A alta aristocracia palaciana possuía pouco ou nenhum laço com a terra descoberta do 

outro lado do Atlântico. As memórias do Brasil em nada se comparavam às gestas ocorridas 

no Velho Mundo de raízes ancianas e que, de resto, a legitimavam como herdeira de um 

passado de feitos guerreiros nas tradições linhagísticas, quer dos tempos ainda da recon-

quista do reino, quer de tempos mais próximos à descoberta do Novo Mundo, a exemplo 

da conquista de Ceuta, em 1415 – ou mesmo aquelas fi dalguias angariadas por serviços 

prestados no Oriente, como se sabe. Por isso, diferente do Novo Mundo, o Oriente, sobre-

tudo para esta alta aristocracia portuguesa, era símbolo signifi cativo e quase sagrado para 

a sua reprodução, mesmo após a mudança de eixo da economia-mundo para o Atlântico54. 

E toda crítica feita por vários letrados do reino sobre as perdas econômicas advindas do 

Oriente (Albuquerque 2000, 343-353), a exemplo de Luís Mendes de Vasconcelos, no seu 

Do sítio de Lisboa (1608)55, não amorteceu a relevância desta geografi a como espaço para a 

sua simbólica reprodução, mesmo no alvorecer da centúria setecentista, quando a pujança 

econômica do Brasil para o reino era um dado insofi smável. 

O Oriente era, portanto, território de legitimação e propício, por conseguinte, a conce-

der, a quem a ele chegava de tamancos, as botas de fi dalguia; distante, assim, de como 

esta alta aristocracia compreendia o Brasil, terra completamente alijada do conjunto de 

tradições antiguíssimas, quer linhagísticas, quer das relíquias e vestígios palpáveis que 

certifi cavam e dignifi cavam os magnatas do reino – castelos, conventos, locais sagrados 

de peregrinação, entre outros. O Brasil era geografi a sem tradição legitimadora para a alta 

aristocracia de Portugal, mesmo com a sua relevância econômica para os cofres da coroa. 

53 Como já pude discutir em relação ao projeto de frei Vicente do Salvador sobre a transferência da corte 
para a Bahia no estudo aqui mencionado e, mais especifi camente, em um outro estudo dedicado ao 
tema da ideia da transferência da corte para o Brasil (Oliveira 2007, 284-305); ou como bem salientou 
J. Romero Magalhães, ao analisar a proposta de transferência da corte para o Brasil, feita pelo diplo-
mata D. Luís da Cunha no século XVIII, tal proposição «não podia agradar à alta aristocracia palaciana, 
que poucos interesses diretos herdara além-Atlântico. E que por isso seria de esperar que muitas 
difi culdades levantasse contra a execução de uma tal medida, se o monarca se atrevesse a tomá-la» 
(Magalhães 1998, 28-29).

54 Veja-se, apenas como exemplo desta mudança de eixo econômico para o Atlântico e da relação com a 
economia portuguesa, além dos estudos citados anteriormente que abordam o tema: Alencastro 2000; 
Braudel 2005; Cortesão 1993; Godinho 1978; Godinho 1983; Russell-Wood 2014.

55 Ou, como ele enfatizou: «digo que a conquista não acrescentou a este Reino e cidade de Lisboa mais 
lavradores nem mais artífi ces, antes os tirou (...). Pelo que diremos que cai no género deleitoso, não 
alcançando dela mais que uma glória vã e coisas que servem aos deleites da vida» (Vasconcelos 1990, 
71-72).
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E isto foi sempre o calcanhar de Aquiles entre a alta aristocracia do reino e os grupos auto-

considerados “fi dalgos da terra” no Brasil. Os naturais do Mundo Novo tinham consciência 

deste descompasso de legitimação social e política.

Tinham, em paralelo, clareza do que representava a América para os cofres da coroa. 

Quer dizer, embora o Brasil não contivesse as tradições e as ancianidades das antiqua-

lhas que legitimavam a alta aristocracia do Velho Mundo, ele era estratégico e economi-

camente fundamental para a monarquia portuguesa; e igualmente para alguns fi dalgos 

sem legítima amealharem um cabedal respeitável, como foi o caso do primeiro governa-

dor-geral enviado para o Brasil, Antônio Teles da Silva, após a Restauração portuguesa, 

provido no cargo em 1642. De fi dalgo sem legítima, Teles da Silva concluiria o seu tempo 

de ofício no Brasil com capacidade para instituir um morgado no reino, como se veri-

fi ca em testamento feito às vésperas do seu retorno para Lisboa, viagem aliás malograda, 

pois veio a morrer no naufrágio (Rau 1984, 27-46)56. Em 1691, o quase soteropolitano 

padre Antônio Vieira, em puridade a Francisco de Brito Freire, frisava «a Deus graças, não 

temos que temer ao Reino, mas pode o mesmo Reino temer que lhe falte a melhor jóia 

que tem fora das correntes do Tejo» (Vieira 1997, 628)57. E semelhante consciência será 

encontrada no diplomata D. Luís da Cunha que, por volta de 1736, período da escrita das 

suas Instruções políticas, quando propôs a transferência da corte de Lisboa para o Rio de 

Janeiro, seguindo as pegadas de frei Vicente do Salvador, registrou:

na América faltam muitas coisas que crescem na Europa, e é constante que também na 

Europa faltam muitas e mais preciosas das que crescem na América, com esta grande 

diferença, que as que não há no Brasil, se podem vir a ter com a indústria e aplicação; 

porém, não há aplicação nem indústria bastante para poder produzir em Portugal o 

que há no Brasil, a saber, o ouro, os diamantes; sem ser impossível descobrir minas de 

prata da parte do Maranhão. (Cunha 2001, 367-368)

Ora, esses dados mais pontuais podem não fazer parte do repertório factual entranhado 

na mente de Antônio Dias Quaresma. Pese embora, igualmente, sua família não constar na 

lista dos “fi dalgos” da terra, elaborada por frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, no seu 

56 Como Virgínia Rau chama a atenção no estudo sobre Antônio Teles da Silva, a nobreza, «por imperati-
vos de classe, contornou tal impedimento social [leia-se: comércio] confi ando a profi ssionais a gerência 
activa de suas fortunas» (p. 35). Portanto, os negócios eram repassados a um profi ssional, que vendia e 
adquiria mercadorias, assim como tratava das transações de créditos e débitos e emprestava dinheiro 
a juros. Com isso, burlava-se o impedimento e amealhavam-se grossas fortunas.

57 Carta de 24 de junho de 1691.
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Catálogo genealógico das principais famílias que procedem de Albuquerques, e Cavalcantes em 

Pernambuco, e Caramurus na Bahia (1768), logo, poder-se-ia chegar a ilusória conclusão de 

ele não se identifi car com a tessitura mental destas gentes que foram construindo fortuna 

e ocupando lugares estratégicos na administração dos poderes locais do Brasil e, com isso, 

erguendo uma identidade própria, de uma “nobreza da terra”, costurada a partir do sen-

timento de inferioridade lançado de esgueira pelo olhar da alta aristocracia portuguesa. 

Ilusória conclusão, pois, observando com alguma atenção os dados sobre o visionário pro-

jeto pontifício erguido pelo soteropolitano, nele encontrar-se-ão fragmentos desse con-

junto de ingredientes que se foram incorporando nas gentes nobres da terra, que tentavam 

a todo custo dignifi car a nova geografi a e alçá-la a um lugar cimeiro no Império, a fi m de eles 

próprios serem, de uma maneira ou de outra, considerados em igual condição aos do reino.

Como frisava o padre Antônio Vieira, «o homem, fi lho do tempo, reparte com o 

mesmo tempo ou o seu saber ou a sua ignorância» (Vieira 1983, cap. 1, 21), e Antônio 

Dias Quaresma deve ser considerado um fi lho do seu próprio tempo. Via-se a ocupar o 

lugar da ignorância, devido à sua falta de formação institucionalizada, ou como referia: 

«porem o meo escrupulo hé de ter hũ pençamento tão alto sendo eo por minha natu-

reza tão uil e tam baycho, que me paresse soberba refi nada coydar eo nestas couzas» 

(Autobiografi a 1744, Liv. III, cap. 4). A soberba advinha daquele sentimento de inferiori-

dade encravado nos fi lhos do Novo Mundo, e, por isso mesmo, fazia questão de lembrar 

enfaticamente que todos eram imagem e semelhança de Deus; portanto, «grandes e 
pequenos procediam de hũ poco de lodo, e todos possuíam a mesma natureza, quer 
grandes quer pequenos» (Autobiografi a 1744, Liv. III, cap. 18)58. Identifi car esta univer-

salidade da natureza lamacenta do homem era, para ele, a maneira de diminuir o valor 

das ascendências e das antiqualhas simbólicas que legitimavam o Velho Mundo, fruto de 

construções puramente mundanas. Apesar das devidas distinções, as suas perscrutações 

sobre a natureza humana assemelham-se àquelas discutidas pelos humanistas cristãos 

do século XV, a exemplo de Pico della Mirandola59, sobre a universalidade da natureza 

58 Negritos meus.
59 Por volta de 1486, Pico della Mirandola enfatizava a natureza indefi nida do homem, registrando que 

Deus «tomou o homem como obra de natureza indefi nida e, colocando-o no meio do mundo, 
falou-lhe deste modo: “Ó Adão, não te demos nem um lugar determinado, nem um aspecto que te seja 
próprio, nem tarefa alguma específi ca, a fi m de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, 
aquela tarefa que tu seguramente desejares, tudo segundo o teu parecer e a tua decisão (...). Não te 
fi zemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fi m de que tu, árbitro e soberano artífi ce de ti 
mesmo, te plasmasses e te informasses, na forma que tivesses seguramente escolhido. Poderás dege-
nerar-te até aos seres que são as bestas, poderás regenerar-te até às realidades superiores que 
são divinas, por decisão do teu ânimo”» (Mirandola 2006, 55 e 57, negritos meus).
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humana, tema retomado com força e nuclear nas ideias do Iluminismo do século XVIII, ao 

qual cronologicamente Antônio se fi liava. 

Distante se encontrava das ideias mais ousadas do Iluminismo setecentista, claro 

está, mas se agarrou com força à razão ofertada pelo divino. E à sua maneira e ao seu 

modo, reelabora e reescreve as palavras lidas e ouvidas, assim como a elas incorpora 

as suas próprias ideias, construídas a partir das suas individuais angústias. Foi, enfi m, 

o que parece ter ocorrido com o soteropolitano setecentista, mobilizado sempre por 

epifanias e sinais divinos. Como salientava o padre Manuel Bernardes em 1695, «estas 

almas, que desejam muyto, são as que Deus enche» (Bernardes 1966, 1.ª parte, cap. 1, 

83). E, em concreto, Antônio desejou com toda a força que Deus enchesse a sua alma, 

e não só após se converter radicalmente e ingressar na Ordem dos Servos de Maria, em 

Roma. Quer dizer, as ideias ganharam vitalidade própria, com aromas novidadeiros no 

laboratório hermenêutico e exegético de Antônio Dias Quaresma, que observava os 

dados, contabilizava as experiências, verifi cava os resultados e chegava a conclusões 

bem pessoais e simbólicas, retiradas de todo o processo experimental do seu universo 

espiritual, religioso e, porque não dizer, político.

Viu-se, dessa forma, como um ser escolhido, espécie de messias (Desroche 2000, 

13-63)60, cuja missão seria regenerar uma humanidade desgarrada da sua natureza ori-

ginal. Não se colocou, é um dado, no papel de um esperado imperador, rei ou príncipe, 

a exemplo daquele autoproclamado como «Sereníssimo Príncipe do Brasil», surgido por 

volta de 1733 nas cercanias de Alagoas e Pernambuco (Schwartz 2000, 103-125)61. Antônio 

Dias Quaresma, fi lho do Novo Mundo, quis e viu-se papa. É que nele ressoavam extratos 

de provectas ideias, muitas inclusive com matrizes tardias das sibilinas cristãs e do joa-

quinismo, sobretudo os acrescentos incorporados a esses textos acerca do aparecimento 

de um papa angélico, com a missão de regenerar a cristandade e unir todos numa única 

60 Como Desroche salienta, «os fenômenos messiânicos milenaristas, através de sua variedade e de suas 
variáveis, baseiam-se numa estrutura: a estrutura da espera, cujo losango ou quadrilátero pode ser 
percebido sob as diferentes combinações que podem afetar seus pólos: o personagem (messiânico), o 
reino (milenarista), a sociedade religiosa (igreja ou qualquer outro corpo religioso), a sociedade política 
(a nação, o estado ou a união das nações etc.)» (p. 61). Para uma visão geral sobre o messianismo, mile-
narismo e afi ns, na Época Moderna, vejam-se, entre outros: Delumeau 1994, 1997, 2003; Queiroz 1965. 
E para uma visão mais geral sobre as correntes religiosas e as místicas que fundamentaram os casos 
messiânicos, milenaristas e afi ns em Portugal e no Brasil, veja-se: Azevedo 1947a; Cantel 1960; Silva Dias 
1960; Hermann 1998; Holanda 1996; Souza 1986; Vainfas 1995.

61 Stuart B. Schwartz não menciona o nome do jovem que se autodeclarava “príncipe do Brasil”, apenas 
que um “certo Eusébio Dias Lassos” estava por trás das ações do falso príncipe (p. 116).
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fé, fundamentados nas palavras de João (Delumeau 1997, 1.ª parte)62 – «então haverá um 

só rebanho, um só pastor» (Jo 10:16). E tal esperança atravessou o Atlântico e aportou-

-se aconchegadamente no Novo Mundo, erguendo sua casa e nela passando a habitar 

defi nitivamente. 

Assim sendo, de paraíso terreal a abrigo da Igreja, como acreditava o eremita Gregório 

Lopes63, não foi difícil aparecer um pastor angélico para comandar a Nova Igreja futu-

rada. Mas o primeiro não saiu da Bahia. Chamava-se Francisco de la Cruz, era domini-

cano, teólogo e espanhol, e nascera por volta de 1530. Sua história foi inversa da traje-

tória de Antônio Dias Quaresma. Formou-se em teologia no Colegio major de Valhadolid. 

Infl uenciado pelas ideias de Bartolomeu de las Casas sobre o Novo Mundo, deixou a 

Espanha para trás e, por volta de 1561, estabeleceu-se defi nitivamente em Lima, no Peru, 

região de abundância de metais preciosos e cidade que passou a ser o vice-reinado, tendo 

jurisdição sobre a América espanhola. Nesta geografi a simbólica, passou a viver em con-

cubinato com Leonor, com quem teve fi lhos. Meteu-se com um grupo espiritual, que gra-

vitava em redor de Maria Pizarro, crioula dada a revelações divinas. Ao longo desses anos, 

tornou-se um dos teólogos mais respeitados em Lima, com importância digna de registro. 

Mas, em 1571, viu-se em queda e a sua imagem de respeitado teólogo soçobrou. Foi acu-

sado de ser heresiarca, traidor da pátria, do rei e de Deus, além de sedicioso. Preso pela 

Inquisição em 1571, sete anos depois (1578) era queimado em praça pública, na cidade de 

Lima (Delumeau 1997, 262-268; Vivanco-Roca Rey 2006, 25-40). O caso teve forte repercus-

são e não passou despercebido aos sentidos de Antônio Dias Quaresma.

Parece não ser despropositado supor que, de forma transversal ou direta, ele tenha tido 

acesso às informações sobre frei Francisco de la Cruz, antes mesmo de largar a sua vida 

no Brasil e seguir pelo mundo. Em 1726, frei Francisco da Anunciação, um dos cabeças 

do movimento da jacobeia, registrou o acontecimento no seu Vindicias da virtude, livro 

possivelmente lido por Antônio Dias Quaresma. A partir do relato do jesuíta José de 

Acosta, autor da Historia natural y moral de las Indias (1590), testemunha ocular do caso, 

frei Francisco da Anunciação fez uma descrição moralizante sobre o ocorrido em Lima. 

62 Como salienta Delumeau (1997), em nenhum momento Joaquim de Flora menciona o surgimento 
de um “papa angélico”; trata-se de acrescentos tardios que foram sendo feitos ao seu pensamento. 
Quer dizer, ideia de longa duração, mas que toma corpo e ocupa um lugar especial quando aparece a 
imprensa, pois afi nal muitas edições com o tema foram divulgadas a partir de então, como registra o 
autor.

63 O eremita Gregório Lopes passou-se para o México e acreditava que a América seria uma espécie de 
abrigo para a Igreja, lugar de regeneração. Sobre ele, veja-se: Delumeau 1997, 262; Nunes 2016, 137-161.
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Ao tratar das potências do Demônio e sem citar o nome do condenado (Anunciação 1813, 

127-133)64, arrematou:

Sahio no Auto publico da Fé, onde sempre esteve com os olhos no Ceo, esperando, que 

de lá descesse fogo, como lhe tinha sido revelado, que queimasse os Inquisidores, e todos 

quantos alí estavão. Mas o fogo do Ceo a ninguém queimou; o da terra o queimou a elle em 

quanto ao corpo, Rei, Pontifi ce, Profeta, Redemptor, Legislador; e o Inferno lhe quei-

mou, e queimará a alma per omnia saecula saeculorum. (Anunciação 1813, 133)65

Percebe-se, por tais palavras, que o caso de frei Francisco de la Cruz causou profunda 

inquietação. E, realmente, a doutrina estampada no seu escrito Declaración del Apocalipsi 

é provocativa. Nela, os índios do Peru nada mais eram do que uma das tribos perdi-

das de Israel e ele o substituto de Cristo. Segundo Maria Pizarro, a recebedora do Anjo 

Gabriel, Deus o queria como rei na terra, como arcebispo de Lima e papa. Pela vontade 

de Deus, era certa a transferência da cabeça da Igreja de Roma para Lima, no Peru, e 

ele, frei Francisco de la Cruz, seria o Novo Papa da cristandade. Ou, como assinalava frei 

Francisco da Anunciação em 1726, este «teólogo douto, lente de teologia», afi rmava «com 

toda a certeza, que elle havia ser Rei, e Papa transferindo-se a Sé Apostolica para as 
Indias Orientaes». Pois Deus lhe havia concedido uma «Santidade sobre todos os Anjos, 

e Chôros celestes», que «elle era Redemptor de todo o género humano», que «elle havia 
pôr outras Leis mais fáceis, claras, e suaves, pelas quaes os Clérigos havião poder 
casar» e «que a pluralidade de mulheres se havia permitir. Que ninguém havia ser 
obrigado a confessar os seus pecados» (Anunciação 1813, 129-131)66. As doutrinas do 

eminente teólogo de Lima, sua pátria por adoção futurante, longe se encontravam das 

magicações saídas da cabeça do soteropolitano67.

64 Ao relatar o acontecimento, frei Francisco da Anunciação em nenhum momento menciona o nome de 
frei Francisco de la Cruz. Apenas descreve o fato como exemplo da ação do demônio, que é capaz de 
cegar um homem com falsas ilustrações. É preciso algum comentário sobre o uso da edição de 1813, 
que na realidade corresponde à publicação dos três últimos capítulos do tomo 3, do livro Vindicias da 
virtude, da edição de 1726 – edição a que não tive acesso durante a pesquisa. Segundo o editor de 1813, 
«quanto me foi possível, vão estes Capitulos até na Orthografi a em tudo conforme aos da impressão de 
1726» (p. 9).

65 Negritos meus.
66 Para todas as citações do parágrafo. Negritos meus.
67 Como frisa Lucero de Vivanco-Roca Rey, partindo da referência tópica do Apocalipse, base da doutrina 

de frei Francisco de la Cruz, o dominicano desejava modifi car a lei para ajustá-la a uma realidade já 
experienciada no Peru, no Novo Mundo, ou como menciona na doutrina de frei Francisco de la Cruz: 
«lo herético se sublima, lo místico se encarna, lo demoníaco de diviniza, lo popular se ofi cializa, las 
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Se em linhas gerais as doutrinas de Francisco de la Cruz são distintas do pensamento de 

Antônio Dias Quaresma, neste fez abrigo a ideia do surgimento de um papa angélico cuja 

função era renovar a Igreja, unir a humanidade sob a verdadeira fé, comandada por um 

único pastor, como anunciava João. É bastante provável que Antônio não tenha nutrido 

qualquer simpatia pelas reformas propostas pelo dominicano, até porque a sua opção de 

vida radical e sua visão de um mundo completamente reformado não compactuavam com 

as propostas doutrinárias do teólogo limenho. Diferente deste, conjeturava uma humani-

dade radicalmente convertida, voltada para o mundo puramente espiritual, seguindo aquilo 

registrado em Vindicias da virtude (1726): «todos os cristãos estão obrigados debaixo de 

preceito e de culpa, a serem santos, perfeitos, imaculados e espirituais» (Moncada 1952, 9). 

E era dentro deste compasso que Antônio desejava alterar o mundo e transformar a huma-

nidade, tão prenhe de imoralidades e maus costumes, segundo sua visão. 

Ora, a leitura feita da obra do agostiniano frei Francisco da Anunciação pode ter ajudado 

a despertar em si as reminiscências acerca das notícias ouvidas, ou lidas, sobre o «falso papa 

e rei de Lima», ainda quando andarilhava pelo Brasil, pois novas como essas possuíam forte 

repercussão. Afi nal, a proposição da transferência da Sé Apostólica para as novas Índias, a 

ser estabelecida em Lima no Peru, não era um caso corriqueiro, sobretudo vinda da boca de 

um teólogo formado em Valladolid, centro educacional de renome na altura. Foi assim, pro-

vavelmente, que o episódio fatídico chegou ao conhecimento de Antônio Dias Quaresma, 

deitando raízes em seu íntimo buliçoso. E aí fi cou à espreita de uma oportunidade para 

irromper nas suas magicações sobre o mundo ao seu redor. A oportunidade veio, não em 

qualquer lugar, mas na Casa de Loreto, lugar de uma dimensão simbólica considerável para 

a Cristandade, espaço sagrado que consolidou a Nova Aliança entre Deus e os homens.

A Beata Virgem, ao soprar-lhe ao espírito o seu destino fi nal na Casa de Loreto, foi uma 

espécie de Pandora curiosa a abrir a caixa, ou o jarro, deixando sair o desejo, por longos anos 

alimentado às escondidas no mais íntimo da sua alma. Ou seja, o projeto pontifício já se 

encontrava dentro de Antônio muito antes de ele embarcar para o Velho Mundo, em 1732. 

jerarquias se truecan, los pecados se dogmatizan, la religiosidade popular se vuelve discurso erudito 
y la voz del Pueblo, mandato divino» (Vivanco-Roca Rey 2006, 33). É uma visão diversa, portanto, da 
de Antônio Dias Quaresma, que sempre quis, quisera e tentava, a todo custo, desligar-se das tradições 
para unir-se, em defi nitivo, à memória durável dos escritos, espécie de busca incessante pela matriz 
do que signifi cava ser erudito no Velho Mundo. No soteropolitano reside uma necessidade, implícita, 
de apartar-se daquilo que poderíamos chamar de cultura popular ou cultura construída ao longo 
dos séculos XVI, XVII e parte do XVIII no Brasil, com raízes étnicas distintas – sobretudo negra e índia. 
No meu ponto de vista, este tipo de mentalidade permanecerá bastante presente ao longo do século 
XIX e fundamentará, inclusive, parte da mentalidade contemporânea brasileira, não apenas dos estra-
tos sociais da elite política e econômica.
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Logo, e ao que tudo indica, a sua confabulação sobre o aparecimento do papa angélico para 

transformar a humanidade era antiga. Talvez por isso mesmo o seu desejo (in)consciente, 

ou a visão retrospetiva dos acontecimentos da sua vida, o tenha empurrado a inscrever sua 

entrada em Salvador, à imagem do fi lho pródigo, exatamente no dia em que se comemo-

rava a cadeira de S. Pedro, como registrou: «chegey a ella, no día da cadeyra de s. Pedro 18 

de Ianeyro de 1731» (Autobiografi a 1744, Liv. I, cap. 12). O certo é que, em seu espírito, se 

acomodou a nuclear ideia sobre o aparecimento de um pastor angélico, assim como se soli-

difi cou a referência acerca do Novo Mundo enquanto geografi a salvadora da humanidade 

e a Bahia como lugar escolhido pela mão do Criador para se concretizar a total regeneração.

Assim como na fi cção construída pelas mãos de Cervantes o valoroso D. Quixote de la 

Mancha enlouquece com a leitura dos livros de cavalaria68, a loucura – de raiz paulina – de 

Antônio Dias Quaresma foi despertada pela fi xação por livros, sobretudo os livros ascéticos 

e místicos. E esta não é uma história de fi cção. Mas, se tais histórias se distinguem pelo con-

teúdo do enredo e pela inexistência histórica do primeiro, as unem a demonstração concreta 

da importância da cultura escrita na época moderna. E para o soteropolitano, historicamente 

existente, os livros ajudavam também a largar os tamancos calçados e que expunham o seu 

defeito de origem, fi lho de uma geografi a que em nada nobilitava quem nela nascia. 

Oriundos de vários lugares e de dimensões diversas, os palimpsestos foram se sedimen-

tando em seu espírito faminto. Desse acúmulo heterógeno de ideias irrompeu conscien-

temente o seu projeto pontifício, maneira de se dignifi car a si próprio e de dignifi car a sua 

terra natal, concedendo-lhe lugar cimeiro para a regeneração da humanidade. A Bahia, 

e consequentemente o Novo Mundo, tornou-se nas suas magicações a progenitora da 

terra que abrigava a cadeira de S. Pedro. E ele, frei Uguccione Maria Antônio, o escolhido 

para nela sentar-se. O tempo passou e ele continuava, ainda que em desespero, agarrado 

à esperança, certo do vaticínio soprado pela boca divina na casa da sua fi el escudeira, 

a Beata Virgem. Mas, como dizia o padre Antônio Vieira, ainda «que seja muito segura, 

muito fi rme e muito bem fundada a esperança, é um tormento desesperado o esperar» 

(Vieira 1983, cap. 2, 28). E assim deve ter sido para o soteropolitano. O certo é que, no 

dia 4 de abril de 1756, este homem, fi lho do Novo Mundo, que da ideia de transferência 

da corte para Salvador chegou ao pensamento de um papa baiano, fez a passagem dei-

xando a vida terrena. Quem sabe se nessa hora, e em delírio, não viu a corte instalada em 

Salvador, as quatro partes do mundo totalmente regeneradas e ele, soberano, «com a 

tiara de Pontifi ce na cabeSa, e Estóla» caída sobre os seus ombros, como tanto sonhara.

68 Vale a pena perceber as leituras e ideias absorvidas pelo autor do Cavaleiro da Triste Figura, pesquisa e 
estudo feitos por Paul Hazard (1970).
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Resumo

A actual igreja paroquial de Santa Catarina, do antigo convento da congregação de São Paulo da 

Serra d’Ossa, é sem dúvida uma das mais ricas de Lisboa, e essa opulência, para além do seu recheio 

decorativo, passa também pela riqueza do seu programa iconográfi co. Sendo originalmente igreja 

conventual de uma congregação eremítica, dedicada ao Santíssimo Sacramento, esta circunstância 

refl ecte-se naturalmente no seu programa decorativo. Assim, é precisamente esta dupla vertente 

(a eucarística e a eremítica) que marca o seu complexo programa iconográfi co, que mantém, ainda 

hoje, a sua grandeza e plena integridade. 
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Abstract

The present parish church of Santa Catarina, former convent church of the congregation of São 

Paulo da Serra d’Ossa, is undoubtedly one of the richest in Lisbon, and this opulence, besides its 

decorative fi lling, also goes through the richness of its iconographic program. Being originally a 

conventual church of a hermitic congregation, dedicated to the Holy Sacrament, this circum-

stance is refl ected naturally in its decorative program. Thus, it is precisely this double aspect (the 

Eucharistic and the hermitic) that marks its complex iconographic program, which still maintains 

today its greatness and full integrity.

Keywords: Iconography, Eucharistic Iconography, Saint Paul of Thebes the First Hermit, Vieira 

Lusitano, André Gonçalves, 18th Century Painting.

* UNIDCOM, Universidade Europeia, Portugal. 
 nuno.saldanha@universidadeeuropeia.pt 



158 | Cultura 36 (2017)

Apesar das nefastas consequências do terramoto de 1755, destruindo a primitiva deco-

ração das coberturas da nave e do transepto, a igreja paroquial de Santa Catarina man-

tém ainda quase intacto o programa setecentista original. Embora não isento de algumas 

modifi cações ou acrescentos, ele mantém uma sólida coerência, que não contraria a sua 

complexidade inicial.

Sendo dedicada ao Santíssimo Sacramento, como se evidencia pelo relevo pétreo, colo-

cado por cima da porta da entrada, era natural que os aspectos iconográfi cos decorativos 

fossem pensados em plena conformidade com um programa eucarístico, à semelhança 

do que sucedera com outros edifícios de idêntica invocação. 

No entanto, não podemos esquecer que se trata de uma igreja conventual de uma con-

gregação eremítica, pelo que, essa circunstância teria forçosamente de se refl ectir no seu 

programa decorativo.  Assim, é precisamente esta dupla vertente (a eucarística e a eremí-

tica) que marca o seu complexo programa iconográfi co (Fig. 1, Fig. 2).
Embora o cerne deste trabalho incida exclusivamente sobre a obra pictórica, a diversi-

dade do programa estende-se também aos magnífi cos exemplares de talha, de escultura, 

ou dos estuques, que actualmente decoram a igreja e a sacristia.

No tocante à Pintura, ela desenvolve-se fundamentalmente em torno de quatro artis-

tas: António Pimenta Rolim, para a decoração das coberturas; e André Gonçalves, Vieira 

Lusitano e Joaquim Manuel da Rocha, para as telas que ornam a igreja. Trata-se, no fundo, 

dos nomes mais marcantes da pintura barroca portuguesa, dos primeiros quartéis do 

século XVIII.

Este é justamente outro dos aspectos importantes do espólio pictórico desta igreja, 

dado que, na sua essência, ela é ainda representativa de uma estética anterior ao terra-

moto, diversamente do que sucede com a maioria dos templos da Baixa lisboeta, mais 

próximos da geração de Pedro Alexandrino e seus seguidores.

Naturalmente, poderia colocar-se a questão da qualidade ou importância destas obras, 

no seio da produção artística nacional. Talvez não se constituíssem como os «melhores» 

exemplares produzidos por qualquer um dos artistas que ali trabalharam, se houvesse a 

pretensão de fazer uma análise no âmbito da crítica estética, o que não foi certamente o 

nosso propósito. No entanto, aquilo que eventualmente possa faltar em termos de quali-

dade técnica (nomeadamente em confronto com o panorama internacional), é compen-

sado pelo interesse iconográfi co, histórico, e cultural-visual.

Efectivamente, não nos podemos esquecer que o Paradigma (entendido natural-

mente como o conjunto de ideias que constitui um modelo epistemológico e axioló-

gico) subjacente à pintura religiosa da Idade Moderna, em termos teleológicos e fun-

cionais, é essencialmente de carácter iconográfi co, isto é, a constituição de uma escrita 
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através da imagem, uma espécie de «gramática visual», de leitura fácil e acessível ao 

público. Isto leva necessariamente à evocação do princípio aristotélico da Mimesis, do 

preceito horaciano do Ut pictura poesis, e do arquétipo clássico da busca do Universal. 

As regras da honnêtetê, presentes na consciência da maioria dos artistas plásticos ou 

literários, pretendem afastar a incerteza e a dúvida do individualismo, contrapondo o 

ideal da modéstia, da obediência, e da submissão voluntária à autoridade, à razão, à 

ordem e à disciplina. Deste modo, o criador é levado a submeter a sua individualidade 

artística ou pessoal, à autoridade, quer política, quer religiosa e cultural (Saldanha 1988; 

1995a: 133-134).

Portanto, não será estranho constatar que a maioria das pinturas executadas para 

o interior da igreja deriva, directa ou indirectamente, de imagens ou modelos visuais 

produzidos nos séculos XVI e XVII, em detrimento de uma pretensa (e equívoca) ideia 

de criatividade ou originalidade artística. A falta destes elementos, na maioria da pro-

dução artística seiscentista e setecentista nacional, tem levado alguns autores, mor-

mente desde o advento do Romantismo, a desconsiderar aquele tipo de obras, em 

nome de uma peculiar definição de «Arte». No entanto, tanto o Modernismo, como 

a actual «idade da reprodução», possibilitaram uma visão mais condescendente do 

passado, especialmente no tocante aos princípios da «unicidade» e originalidade da 

obra de arte.

Controvérsia à parte, a produção pictórica dos séculos XVII e XVIII, não poderá deixar 

de ser analisada em termos da Cultura Visual, mais do que através de um redutor estudo 

crítico de obras e artistas, desintegrados do contexto artístico e cultural do seu tempo.

Se, em termos da História da Arte, este conjunto de obras não aportou eventualmente 

aportado um contributo particularmente signifi cativo, ele constitui-se indubitavel-

mente como um exemplo paradigmático para o estudo da Cultura Visual portuguesa de 

Setecentos.



160 | Cultura 36 (2017)

O PROGRAMA EUCARÍSTICO

1 Programa Eucarístico da igreja dos Paulistas

1. A Capela-mor

A. A pintura do tecto
A capela-mor da igreja é certamente um dos espaços mais ricos deste edifício. Revestida 

a talha dourada por Santos Pacheco, a abóbada está coberta por pinturas a fresco de 

António Pimenta Rolim (c. 1695-1751),1 um dos discípulos do célebre fl orentino Vicente 

Baccarelli (1672-1745), que esteve em Portugal por volta de 1709-1718. Executadas entre 1729 

e 1730, elas assumem-se como uma das obras mais importantes do artista, não apenas pela 

escala e qualidade técnica (veja-se, por exemplo, a habilidade com que o artista adaptou 

1 Já Cirillo (1823) referia a autoria desta obra como sendo de António Pimenta Rolim, mencionando 
igualmente os restauros posteriores de Simão Baptista e Jerónimo de Barros. Apesar disso, a corres-
pondente datação só viria a ser confi rmada pela documentação trazida a público por Vítor Serrão (cf. 
Serrão 2005), recuando-a assim para um período bastante anterior à da datação entretanto proposta 
por Magno Moraes Melo (cf. Melo 1998).
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a pintura, ao formato pouco habitual da abóbada de cruzaria), mas também por se tratar 

de um dos raros exemplos sobreviventes ao Terramoto de 1755 (Fig. 3). Posteriormente 

restaurado por Simão Baptista e Jerónimo de Barros em 1770 (Cirillo 1823, 145), 

e por J. Machado em 1845, o fresco da capela-mor é o único exemplar que subsistiu da 

obra original, que incluía a decoração de todas as coberturas da igreja, como recente-

mente foi descoberto (cf. Serrão 2005). Além da pintura de arquitecturas em perspectiva 

(género divulgado no nosso país por Baccarelli), ornadas de fl ores e anjinhos, destaca-se, 

no centro da abóbada, uma Glória de São Paulo Eremita e Santo Antão (Saldanha 2007)2, 

natural alusão ao orago do conjunto conventual, e seu companheiro. Enquanto na parte 

superior da composição domina a Santíssima Trindade, na inferior, dois anjos seguram 

uma faixa com o mote Panem Coeli Dedit Eis (Eis que deu o pão do céu),3 convertendo 

assim esta cena num verdadeiro Emblema (com fi gura e mote).4  

De facto, a dedicatória ao «pão celeste», enviado a São Paulo Eremita através do corvo 

(ali fi gurado sobre a cabeça do santo), estabelece a ligação natural ao programa eucarís-

tico das pinturas e da talha, nas ilhargas da capela, assim como ao grande Agnus Dei que 

coroa o arco do próprio altar-mor, onde se insere o Trono Eucarístico. Associam-se assim, 

logo na capela-mor, as vertentes eucarísticas e eremíticas do programa iconográfi co.

As representações simbólicas que compõem o resto da pintura do tecto vão precisa-

mente reforçar esta conexão. Assim, nos cantos da cruzaria, a sustentar o tema da mol-

dura central, quatro cartelas alternam com espigas e cachos de uvas, aludindo às espécies 

eucarísticas do pão e do vinho, e ao milagre da Transubstanciação. Em redor dos eixos 

cardiais, encontram-se quatro pares de fi guras alegóricas retiradas da Iconologia de Cesar 

Ripa: Divindade e Sabedoria Divina, Misericórdia e Conhecimento, Fé e Prudência, Caridade 

e Esperança. Esta tónica no conhecimento sagrado (ou na Sabedoria Divina), associada 

às Virtudes Teologais e5, na nave da igreja, sustentada pelos Evangelistas e Doutores da 

Igreja, é possivelmente um refl exo da luta contra os perigos da Filosofi a e da Ciência, de 

2 Trata-se da temática contra-reformista da glorifi cação dos santos, tão corrente na pintura de tectos do 
Barroco internacional, e não da Adoração do Santíssimo Sacramento, como é habitualmente referido 
(cf. Reabilitação Urbana 2005).

3 Recentemente transcrito de forma incorrecta como Panem Coeli Dedibus («O Pão que vem do Céu»), 
(Reabilitação Urbana 2005, 32).

4 Repare-se que, posteriormente, no medalhão central em estuque, no centro da nave da igreja, se reto-
mou este tema, onde São Paulo Eremita e Santo Antão estão ali rodeados pelo Rei David, São Pedro, os 
Doutores da Igreja, as Virtudes, etc.

5 De recordar que as Virtudes representam os poderes benéfi cos do espírito humano e as faculdades 
intelectuais, quer como qualidades naturais que se adquirem na adequação à doutrina evangélica, 
quer como qualidades sobrenaturais dadas directamente por Deus.
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que o célebre programa eucarístico de Rubens, para as Descalças Reais de Madrid, servira 

de exemplo. Embora em Portugal, os perigos reformistas, e a correspondente polémica 

dos sacramentos não constituíssem uma ameaça signifi cativa, o facto é que as doutri-

nas «naturalistas» que ameaçavam o dogma da Transubstanciação, estavam em fase 

emergente. De facto, a primeira metade de Setecentos, assiste à publicação do Cursus de 

António Cordeiro (1713), às teses de Manuel da Rocha e Oliveira, e de Manuel dos Santos 

Ferreira (1732), à publicação da Metafísica do Padre Silvestre Aranha (curso de 1723-27, 

publicado em 1740) e ao desenvolvimento da Lógica do Pe. João Baptista, presente 

no Curso Philosophico (1743), seguida por Diogo Vernei (1742/45) ou pelo Pe. Clemente 

Alexandrino (1745/48). Como reacção a isto, é publicado um edital pelo reitor do Colégio 

das Artes (7 Nov. 1746), onde se proíbe precisamente o ensino de opiniões novas (de 

Descartes, Gassendo, Newton, Epicuro) ou qualquer tipo de ciência que negue as realida-

des dos acidentes eucarísticos. (cf. Saldanha 1989; 1992; 1995) 

Para além destas fi guras simbólicas, entre elas, representam-se ainda quatro cartelas 

inspiradas em várias outras obras da cultura emblemática, como na Hieroglyphica de 

Horapolo, na Emblemata de Andrea Alciato, a Devises Heroiques de Claude Paradin, ou a 

Symbola Divina de Ottaviano Strada. Nelas, podemos ver fi guradas: 1 - águias voando em 

direcção ao Sol, 2 - a Fénix, 3 – um leão, 4 – um pão sobre uma mesa.

Apesar da aparente diversidade de conteúdos, todos eles se referem a um mesmo sig-

nifi cado – Cristo e a Ressurreição, em cujo credo assenta precisamente o sacramento da 

Eucaristia. 

A Fénix, um animal fantástico herdado da cultura clássica, que renasce das cinzas, foi 

desde logo adoptado pela arte cristã, como símbolo da Ressurreição de Cristo, como refe-

ria São Clemente, e rapidamente divulgado na literatura simbólica (v. Horapolo: 9 – VI). 

As águias (uma, ou várias) são igualmente um símbolo da Ressurreição e Renovação 

(Salmos, 103, 5), pois acreditava-se que este animal renovava a sua plumagem e a juven-

tude, voando em direcção ao Sol, e depois mergulhando na água. Horapolo representa este 

emblema como símbolo de Deus (3-I), embora se refi ra muitas vezes a um falcão, em vez de 

uma águia. Claude Paradin (1551), que representa a águia, intitula este emblema de Renovata 

Juventus (embl. 104), aludindo precisamente à sua capacidade regeneradora. Por outro lado, 

se a águia é símbolo da Ressurreição, o Sol é também visto como símbolo de Cristo. 

O leão, embora o seu signifi cado seja muitíssimo variado (Força, Firmeza, Realeza, São 

Jerónimo, Santo Antão, ou mesmo São Paulo Eremita, etc.), aqui só poderá ser entendido 

nesta perspectiva da Ressurreição de Cristo. Na verdade, em muitas circunstâncias ele é com-

parado a Cristo, como em São João, que se Lhe refere como «O leão da tribo de Judá» (Ap. 

5:5). Esta identifi cação deriva da crença medieval da história natural, de que os jovens leões 
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nasciam mortos, e só passados três dias regressavam à vida pelo bafo do pai. Não é por acaso 

que o símbolo de São Marcos foi também associado a este animal, pois é no evangelho deste 

apóstolo que se dá maior destaque à Ressurreição de Cristo. Para além disto, embora rara, a 

fi gura do leão mordendo um favo de mel, também surge em alguns exemplos de temática 

eucarística associada à personagem bíblica de Sansão (Ju. 14, 5-9), e ao passo do favo reti-

rado da boca do animal.6 Embora o episódio de Sansão relacionado com a prefi guração da 

Ressurreição seja o da destruição das portas de Gaza, e não o da morte do leão, relacionado 

com a descida de Cristo ao Limbo (Glosa Ordinaria, Speculum Humanae Salvationes, 28), Cristo 

é identifi cado com o leão, e o favo de mel, com a palavra salvadora do evangelho.

O último medalhão, do lado da epístola, apesar de bastante apagado, parece represen-

tar um pão sobre uma mesa, aquele que é certamente a alusão mais directa e óbvia ao 

altar eucarístico, símbolo do Sacrifício de Cristo (Lc. 22: 19). Como refere São João, seria o 

próprio Cristo a afi rmar «Eu sou o Pão da vida» (Jo. 6: 35).

Este expediente, de recurso à vasta literatura de carácter visual e simbólico, é um claro 

exemplo, tanto da complexidade simbólica e iconográfi ca desta pintura, como da cultura 

e do modus operandi do seu autor. 

B. O ciclo eucarístico de André Gonçalves
Mas o programa da capela-mor não terminou por aqui. Para além das evidentes alusões 

eucarísticas do tema de São Paulo Eremita, e das representações simbólicas da pintura, ou 

da talha dourada, as ilhargas da capela careciam de outro motivo, comum a estes progra-

mas, de leitura clara e inequívoca, que fi zessem uma referência mais directa à invocação 

da instituição da Eucaristia por Cristo, assim como dos precedentes veterotestamentários. 

Essa tarefa seria incumbida a André Gonçalves (1685-1762), consoante refere Cunha 

Taborda (1815, 247) e depois Cirillo Volkmar Machado (1823, 88), àquele que era indubita-

velmente, no primeiro quartel de Setecentos, o pintor lisboeta mais consagrado do pano-

rama artístico nacional.7

As seis telas de temática eucarística, executadas c.1730, mantêm-se assim fi éis à tradi-

ção medieval, recorrentemente adoptada, de representar o Antigo Testamento do lado 

do evangelho e, o Novo Testamento, do lado da epístola. Assim, a poente, fi guram-se 

6 Devemos esta interessante notícia a D. Carlos Moreira Azevedo, a propósito da sua comunicação A tipo-
logia eucarística na iconografi a veterotestamentária, apresentada em Ars Sacra – Formas de Religiosidade 
e Sacralidade nas Artes Decorativas Portuguesas -  Iº Ciclo de Conferências para o Estudo dos Bens 
Culturais da Igreja.

7 A popularidade deste prolífi co artista tem sido recuperada nas últimas décadas pela historiografi a da arte 
portuguesa, objecto de estudo em diversas obras publicadas, temáticas ou monográfi cas (cf. Saldanha 
1988, 1990, 1991, 1994, 1995, 2007; Machado 1995 e 2005; Gonçalves 2002 e 2005; Serrão 2005). 
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episódios da vida de Moisés (Apanha do Maná e Moisés faz brotar a água do rochedo), e de 

Josué (Josué atravessa o Jordão com a Arca da Aliança8), enquanto, a nascente, se observam 

três passos da Vida de Cristo (Cristo servido pelos anjos, Multiplicação dos pães e dos peixes, 

Ceia em Emaús) (cf. Saldanha 2007).

A preocupação de salientar os paralelismos entre os dois testamentos, estabelecendo uma 

ligação entre episódios do Antigo e do Novo Testamento, consiste no facto de se referirem 

à promessa do Santíssimo Sacramento da Eucaristia instituída pela Última Ceia, patente nas 

chamadas prefi gurações eucarísticas, ou precedentes eucarísticos. Esta associação está perfei-

tamente evidente nas fi guras de Moisés ou Josué, duas das prefi gurações mais próximas de 

Cristo. De notar que São Paulo, na Epístola aos Coríntios, refere precisamente que durante o 

Êxodo, o rochedo de onde Moisés fi zera brotar a água, era o próprio Cristo (1 Co. 10: 4). 

É verdade que o episódio de Josué (o sucessor de Moisés) atravessando o Jordão, está 

sobretudo associado à prefi guração do Baptismo de Cristo, não constituindo portanto per si 

um tema eucarístico. No entanto, o facto da Arca da Aliança se encontrar ali representada, 

remete directamente para uma prefi guração da Nova Aliança instituída pela Última Ceia. 

Por sua vez, ela continha um recipiente com o Maná, que deixa de cair sobre os Hebreus 

após a travessia do rio, acabando assim por tecer algumas correspondências eucarísticas, 

ao mesmo tempo que encerra o ciclo iniciado precisamente com o tema do Apanha do 

Maná.9 Por outro lado, também não devemos esquecer que podemos de facto encontrar 

em Josué algumas referências eucarísticas, como no episódio dos Enviados de Moisés a 

Canaã, de onde Caleb e Josué regressam com um cacho de uvas, alusão inequívoca à 

espécie do vinho. Este episódio, bastante mais comum, encontra-se representado justa-

mente numa das pinturas do ciclo eucarístico que decora um arcaz na sacristia da igreja. 

Esta eleição da personagem de Josué, para ilustrar as prefi gurações veterotestamentárias, 

reveste-se de uma interessante originalidade iconográfi ca, dado que as séries eucarísticas ten-

dem a optar com maior frequência pela fi gura de Abraão, nomeadamente no seu encontro 

com Melchisedeque, tanto em Portugal, como no resto da Europa. (cf. Saldanha 1989; 1995).10 

8 Não se trata portanto do tema da Perseguição do Faraó, como tem vindo a ser repetido (cf. Machado 
1995; Gonçalves 2002; Serrão 2005).

9 Apesar do tema mosaico da Apanha do Maná (Ex. XVI, 1-36; Num. XI, 7-9) ser cronologicamente anterior ao 
de Moisés fazendo brotar a água do rochedo (Ex. XVII, 1-7; Num. XX, 1-13), ele aparece em segundo lugar, o que 
é um claro sinal das preferências iconográfi cas do encomendador, e da importância eucarística do tema.

10 São vários os exemplos de séries que representam aqueles episódios da vida de Abraão, popularizados 
por Rubens no século XVII. Em Portugal, podemos encontrá-los desde o século XVI - retábulos da Igreja 
de São Francisco de Évora (actualmente no M. N. de Arte Antiga de Lisboa), Sé do Funchal, Igreja de S. 
João Baptista de Tomar, etc. – até ao século XVIII – ciclo da Igreja da Pena em Lisboa, Igreja de Nossa 
Senhora dos Prazeres, Aldeia Galega da Merceana, etc.
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Para além destas referências às prefi gurações de Cristo, e à associação entre os dois evan-

gelhos, repare-se na clara relação que se estabelece entre as obras principais de cada série, 

colocando frontalmente, em escala monumental, a Apanha do Maná, com o episódio euca-

rístico que ele prefi gura – a multiplicação dos pães e dos peixes. Este último, por sua vez, é já 

um prelúdio da transubstanciação eucarística, e a única das prefi gurações neotestamentá-

rias. O episódio de Cristo servido pelos anjos, embora comum, não parece apresentar grandes 

conotações eucarísticas, embora esteja associado a Elias e o anjo no deserto, que o prefi gura, e 

que efectivamente surge em diversos programas eucarísticos. Talvez para realçar esse facto, 

Gonçalves tenha colocado nas mãos dum anjo, um cacho de uvas. Fausto Martins, num inte-

ressante estudo sobre o sacrário da Sé do Porto, estabelece uma relação deste episódio com 

a Páscoa, e o jejum quaresmal que precede a Comunhão pascal. (Martins 2002, 188-189).

Embora a temática mais óbvia da Ceia não esteja presente neste programa (excep-

tuando as duas telas posteriormente colocadas no transepto e na entrada), ela surge-nos 

no popular episódio da Ceia em Emaús, que se enquadra já na tipologia eucarística da 

Perpetuação do Sacramento. Seria o próprio Santo Agostinho a afi rmar que Cristo havia 

renovado o Mistério da Eucaristia na Ceia em Emaús, embora os exegetas modernos falem 

mais de «reconhecimento» do que «renovação» (Font 1952, XX).

André Gonçalves, como de hábito, recorreu a diversas gravuras para a composição das 

suas pinturas, quer copiando-as integralmente, quer adaptando-as. A liberdade com que 

o pintor altera, corta ou desloca as fi guras das obras originais, parece ser um claro indício 

que, neste caso, usou gravuras da sua colecção, e não as fornecidas pelo encomendador, 

como se evidencia na sua reutilização para obras de outros espaços (Cristo servido pelos 

anjos, coro alto da Igreja da Madre de Deus, Lisboa).11

São do conhecimento geral o modo de trabalhar do pintor, e a reputada colecção de 

estampas que possuía para a elaboração das suas pinturas, bem como a habilidade com 

que conjugava diferentes gravuras para a criação de uma mesma obra.

Na Ceia em Emaús (Fig. 4), podemos deparar com uma transcrição quase exacta da 

obra de Rubens, pintada para a igreja de Sainte Eustache de Paris, em 1610, e gravada 

por Willem Isaaksz Swanenburg. Por outro lado, assistimos a uma adaptação, nos casos 

do Josué de Girolamo Ferroni, ou das fi guras principais da Multiplicação dos pães e dos pei-

xes, de Anton Wierix, gravura (n.º 42) publicada na obra de Jerónimo Nadal, Adnotationes 

et Meditationes in Evangelia quae in sacrosancto Missae sacrifi cio toto anno leguntur; cum 

Evangeliorum concordantia historiae integritati suffi  cienti (Antuérpia, 1595), retomada em 

11 Estas duas versões de Gonçalves, do Cristo servido pelos anjos, são copiadas de uma conhecida gravura 
de Jean Mariette, segundo uma pintura original de Charles Le Brun (Louvre, 1653) (Fig. 6).
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outras publicações. Repare-se como nesta pintura se representa um pequeno rapaz com 

dois peixes, apresentado a Cristo por André (ao lado de seu irmão Pedro), tal como na gra-

vura de Wierix (ou em obras posteriores, como a de Pedro Orrente de 1605, no Ermitage), 

o que refl ecte de modo claro, a narrativa segundo o evangelho de São João. 

Em Moisés brotando a água do rochedo (Fig. 5), e diversamente do que tem sido afi r-

mado, não se trata de um motivo rubensiano (Sobral 1989, 208), ou sequer inspirado em 

gravuras extraídas dos seus quadros (Machado 1995, 157; Serrão 2005, 141).12 Pelo contrá-

rio, deparamo-nos com uma transposição fi el dum modelo de Nicola Poussin para uma 

tapeçaria do mesmo tema, executada na Real Fábrica de Gobelins, entre 1685 e 1689 

(tal como na obra de Rubens, reduzida na dimensão e número de personagens, devido ao 

formato demasiado estreito das telas dos Paulistas), e depois gravado por Eténne Baudet. 

Embora sem o saber, e por outros motivos, Reinaldo dos Santos acabaria por ter razão, ao 

afi rmar que os quadros davam uma sugestão de tapeçaria (Santos 1953, 148).

Será novamente este importante artista francês, que estará na base daquela que, sem 

dúvida, é a tela mais interessante deste conjunto, a Apanha do Maná (Fig. 7), pintada por 

Poussin entre 1637-39, e posteriormente gravada por Benoit Audran, em 1680.

O que torna este quadro particularmente interessante, é o modo como André Gonçalves 

joga com as diferentes personagens, não recorrendo a diferentes gravuras, como sucedeu 

frequentemente, mas usando as fi guras do mesmo quadro, dispondo-as de forma diversa. 

Veja-se, por exemplo (e aqui não houve a necessidade de redução devido às dimensões 

da tela), como ele elimina ou desloca as fi guras do primeiro plano para (re)formular uma 

composição coerente. Trata-se aqui, daquilo que designámos como imitação diferencial 

(cf. Saldanha 1988 e 2005a), uma peculiar interpretação do princípio da Mimesis e dos 

preceitos da imitação, dando-lhe um carácter de (re)criação, quase desconstrutivista. Ela 

é fruto das leituras subsequentes da imagem original, que reproduz ou transmite a apro-

priação do discurso visual, por sua vez transposta numa nova imagem. André Gonçalves 

não se limita assim a copiar, mas a recriar a imagem, no que pode considerar-se como uma 

produção divergente, o aspecto mais peculiar da sua criatividade.

2. Nave da Igreja

Ao longo da nave da igreja encontra-se um conjunto de pinturas que, no seguimento da 

capela-mor, constituem o complexo programa iconográfi co da igreja. Este era constituído 

12 Mesmo na adaptação do tema Ceia em Emaús pintado por Rubens, trata-se do mais italiano dos seus 
quadros, inspirando-se, como é sabido, na célebre obra homónima de Caravaggio, que o pintor fl a-
mengo conhecera quando da sua estadia em Itália.
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pelos quatro apóstolos evangelistas, seis Doutores da Igreja, as Virtudes Cardeais e 

Teologais (já presentes no tecto da capela-mor), criando assim três áreas distintas, que 

evoluem do transepto para a entrada, entre os arcos das capelas (Fig. 1). Aos evangelistas, 

suporte histórico e testemunhal da afi rmação eucarística – Mateus e João à direita; Marcos 

e Lucas à esquerda – seguem-se os Doutores da Igreja – São Jerónimo, São Gregório e 

Santo Anselmo, à esquerda; Santo Ambrósio, Santo Agostinho (pintura desaparecida 

debaixo da parte inferior do órgão)13 e São Tomás de Aquino, à direita.

Também interessante, foi a selecção dos Doutores da Igreja, dado que, além dos «clássi-

cos» quatro Doutores Latinos (Jerónimo, Gregório, Ambrósio e Agostinho), dos Doutores 

Proclamados, apenas constam Santo Anselmo e São Tomás, que ocupam os minúsculos 

lugares nos cantos da nave. Por coerência cronológica, deveria constar São Boaventura, ao 

lado de São Tomás, dado que ambos foram considerados Doutores no século XVI. A opção 

por São Tomás, em vez de São Boaventura, deve-se naturalmente ao facto deste santo ter 

uma relação mais próxima com o dogma eucarístico, dado ter sido ele quem escreveu os 

hinos e o texto para a festa do Corpus Christi, iniciada pelo papa Urbano IV em 1264.

Entre os Doutores Proclamados no século XVIII, como Santo Anselmo (1720), foram dei-

xados de fora Santo Isidoro (1722), São Pedro Crisólogo (1729) e São Leão Magno (1754). 

Talvez a razão desta escolha (um mais antigo, e outro mais recente) resida precisamente 

na ideia de fazer uma associação entre o Presente (Século XVIII) e o Passado (século XVI), 

reforçando assim a ideia pós-tridentina de continuidade entre a Igreja contemporânea e 

a Igreja ante-reformista.

A representação dos Doutores da Igreja, está directamente associada ao tema da Disputa 

do Santíssimo Sacramento, celebrizado por Rafael (Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifi ci, 

Vaticano, 1510-1511) e Rubens (Igreja de S. Paulo, Antuérpia, 1609), onde as fi guras dos 

santos, geralmente na atitude de escreverem os seus livros, afi rmam a realidade do mis-

tério, assumindo uma posição doutrinal de «Defensores da Eucaristia», (cf. Saldanha 2007) 

constituindo a tradicional base histórica e teológica do dogma eucarístico.

As Virtudes Cardeais (Temperança, Justiça, Fortaleza e Prudência), e as Virtudes Teologais 

(Caridade, Fé, Esperança), representadas sobre os arcos da entrada, por baixo do coro alto, 

fecham assim o círculo eucarístico, iniciado na capela-mor.

Actualmente, podemos ainda encontrar, nas galerias superiores da nave, cinco telas com 

santos eremitas, obras naturalmente deslocadas do programa original. Trata-se de quatro 

santos eremitas pintados por Vieira Lusitano para o transepto, dos quais falaremos adiante, 

13 O aumento do tamanho do órgão, tanto no coroamento superior, como na balaustrada e parte inferior, 
acabaria por interferir com as pinturas do lado nascente - a tela representando Santo Agostinho seria 
tapada pela talha do mesmo, enquanto Santo Onofre e São Tomás fi cariam parcialmente cobertos.
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ali colocados depois do terramoto, ao que foi ainda acrescentado um Santo Onofre, para 

equilibrar o conjunto, talvez da autoria de Joaquim Manuel da Rocha (1727-1786), artista 

que executou diversos painéis para a igreja e o convento.14 Como referia Cirillo Machado, 

«O Santo Onofre foi nesse mesmo tempo [depois da retirada dos quadros do transepto] 

pintado por outro Artista; e bem se vê que he muito inferior aos mais» (Cirillo 1797, 25). 

3. Sacristia

Embora esta vertente do programa eucarístico não se prolongue à sacristia, ali 

podemos encontrar uma série bastante interessante, na decoração de um arcaz, colocado 

no lado norte, que ostenta quatro pequenas pinturas sobre cobre, em lastimável estado 

de conservação. Assim se retoma, de certo modo, o tema eucarístico da igreja, mais pre-

cisamente, das prefi gurações eucarísticas veterotestamentárias. Tudo leva a crer tratar-se 

do exemplar sobrevivente de um par original, dado que falta naturalmente o arcaz que 

ostentaria os correspondentes episódios do Novo Testamento.

Embora não respeitando a ordem narrativa bíblica, do lado esquerdo representa-se 

David levando a Arca da Aliança para Jerusalém (I Sam., XV-XXI; II Sam.; I Reis, I-II), aquele 

que deveria ser o último episódio da série. Seguindo pela direita, temos o referido tema 

dos Enviados de Moisés a Canaã, ou As uvas de Canaã (Num. XIII-XIV), que deveria estar 

em segundo lugar. Segue-se o tema de Abraão e os anjos (Gen. XVIII, 1-19), claramente 

transcrito duma gravura de Adrian Collaert (Fig. 10), e que, segundo os Padres da Igreja, 

faz uma referência à Trindade, e constitui uma prefi guração da Anunciação a Maria, no que 

seria o primeiro dos quadros deste conjunto. Repare-se na interessante interpretação ico-

nográfi ca do tema, sobrepondo aqui, quer o tema da Hospitalidade de Abraão, quer o de 

Sara e o anjo, num claro precedente da Anunciação. Por fi m, à direita do arcaz, observa-se 

uma pintura em péssimo estado, com graves lacunas da camada pictórica, que impede 

uma defi nição clara do tema. De facto, pouco mais se pode perceber, do que a imagem de 

um anjo, estendendo o braço direito a uma fi gura deitada. Entre as diversas possibilidades 

– Agar no deserto, Sono de Elias, Tobias e o anjo – a que nos parece mais provável, e também 

mais comum, é a de se tratar de uma representação do episódio O sono de Elias (I Reis, XVII; 

II Reis, I-II; III Reis, XIX, 1-21). A fi gura de Elias é de facto a mais plausível, por diversas razões, 

nomeadamente por incarnar uma síntese das duas vertentes iconográfi cas da Igreja, a 

eucarística, e a eremítica. De notar que Elias, tal como São Paulo Eremita (ou Santo Antão), 

14 Sabemos que, para além da Imaculada, agora no altar da sacristia (Cirillo 1823, 117; Jesus 1932, 45), 
Rocha executara um São Paulo Eremita para a Portaria-mor do convento (Cirillo 1823, 117) e uma Última 
Ceia para o refeitório, consoante o inventário de 1837.
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se retirou para o deserto, onde foi alimentado por corvos. Antes da sua caminhada, de 40 

dias e 40 noites, para o Monte Horeb, foi também alimentado por um anjo, que por duas 

vezes o acordou, dando-lhe um pão e um jarro de água, evidentes símbolos eucarísticos.

O altar da capela, ostenta uma tela de grandes dimensões, da autoria de Joaquim 

Manuel da Rocha (Cirillo 1823, 117; Jesus 1932, 45), de factura mediana, e naturalmente 

desintegrada do restante contexto iconográfi co.

O PROGRAMA EREMÍTICO (Fig.2)

2 Programa Eremítico da igreja dos Paulistas

1. O transepto

As pinturas pensadas para o transepto, constituem o seguimento do programa ere-

mítico iniciado na capela-mor. Trata-se de um programa que opta pelas referências ao 

movimento anacorético iniciado por São Paulo Eremita, começado na pintura do tecto da 

capela-mor, como vimos, e que se encerra no coro-alto (Fig. 2). Este aparente desvio do 
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tema eucarístico central, levou a que, por vezes, fossem interpretadas como tendo sido 

executadas em período posterior ao terramoto. No entanto, elas constituem na verdade 

o segundo eixo do programa iconográfi co da igreja, e também o que lhe concede um 

carácter de maior especifi cidade.15 A associação entre estas duas vertentes iconográfi cas 

não deixa, contudo, de ali estar presente, na cimalha das janelas do transepto, através dos 

medalhões em talha de temática eucarística.

A responsabilidade da execução foi dada a Francisco Vieira de Matos (1699-1783), mais 

conhecido por Vieira Lusitano, pintor que na altura já desfrutava de elevado prestígio, 

mormente pelo facto de ter estudado e trabalhado em Roma, e ser membro da impor-

tante Academia de São Lucas daquela cidade. 

Vieira Lusitano executou as 16 pinturas originais entre 1730 e 1731, antes da sua esta-

dia em Sevilha. Segundo constava na época, o pintor tomou refúgio no convento dos 

Paulistas após o atentado que sofreu em Junho de 1729. (Cirillo 1797, 25; Raczynski 1847, 

296-297; Saldanha 1995, 57). 

Originalmente, o espaço estava decorado com 16 eremitas (dez santos e seis santas). 

Posteriormente, após o terramoto de 1755, como vimos, os quatro santos que se encon-

travam nas fi adas superiores, seriam transferidos para a nave da igreja e, tendo-se perdido 

uma das santas, ela seria entretanto substituída pela Última Ceia, que hoje ali se encontra. 

Actualmente podemos ver, do lado do Evangelho (da esquerda para a direita), Santo Elias 

do Egipto, São João de Licópolis (João do Egipto), Santo Abraão Eremita e, por baixo destes, 

Santa Marana e Cira, Santa Caisis e Santa Eustóquia. Do lado da Epístola (da direita para a 

esquerda), São Macário Romano, São Bonosus (São João Bono) e São Macário Alexandrino, 

por cima das representações das santas Cândida e Gelásia, Santa Magna, e a referida 

Última Ceia. Os quatro santos eremitas, que se encontram actualmente na nave da igreja 

(São Malco, São Simeão Estilita, Santo Arsénio e São Macário do Egipto), estavam colocados 

nos andares superiores dos extremos do transepto, no local onde hoje se situam as jane-

las em arco16 (Fig. 8).

15 Por outro lado, Maria João Madeira Rodrigues chega a atribuir este conjunto de «pinturas seiscentistas 
assimiláveis à obra de Bento Coelho da Silveira» (Rodrigues, 1975: 66), recuando assim a sua execução. 
No entanto, se esta autora retirava obras a Vieira Lusitano, por sua vez, Norberto de Araújo acrescen-
tava-lhe, ao lhe atribuir as telas de André Gonçalves da capela-mor (cf. Araújo, 1939), no seguimento do 
que já escrevera Raczynski (Raczynski 1846, 294).

16 Repare-se que as referidas telas ainda apresentam os vincos em curva, marcas evidentes do lugar que 
originalmente ocupavam. Provavelmente o Santo Arsénio e o São Macário do Egipto estariam no topo 
poente do transepto, enquanto o São Malco e São Simeão Estilita estariam no lado nascente, à direita da 
capela-mor.
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A encomenda partiu do Padre Frei Luís da Conceição, por ordem do Geral da Ordem, 

P. Fr. Henrique de Santo António. Diversamente do que sucedeu com a encomenda a André 

Gonçalves, Luís da Conceição forneceu a Vieira um livro com diversas gravuras, nas quais o 

artista se deveria inspirar, expediente corrente na época. (cf. Saldanha 1988). Tratava-se do 

Sylva anachoretica Aegypti et Palaestinae, editado originalmente em Antuérpia em 1612, 

e depois aumentado em 1619 por Henrick Aertsens. Esta segunda edição, com mais 27 

gravuras do que as 23 originais, contava com duas séries, agora incluindo as santas eremi-

tas – Sacra Eremus Ascetarum e Sacra Eremus Ascetriarum. As imagens foram desenhadas 

pelo célebre Abraham Blommaert, e gravadas pelo seu discípulo Boetio Adam Bolswert. 

Não sabemos exactamente qual a edição usada por Vieira (naturalmente posterior à de 

1619), dado que, após a versão latina, são imediatamente publicadas outras, em fl amengo, 

alemão e francês.17 No entanto, é certo que o livro se encontrava na biblioteca do con-

vento, como consta do extenso inventário de 1834 (cf. Cosmelli 1834). Sabemos também 

que, nesse mesmo exemplar, Vieira Lusitano escrevera uma nota autógrafa dando prova 

da sua utilização: «Francisco Vieira Lusitano, Pintor Academico de merecimento na Inclita 

Academia de S. Lucas, satisfez ao espirito do acima escrito, Padre Fr. Luiz da Conceição, 

servindo-se das estampas deste livro, senão para totaes exemplares, ao menos para 

assumpto dos quadros, que fez para o Cruzeiro do Templo dos Religiosos Paulistas de 

Lisboa por ordem do Reverendo P. Fr. Henrique de Santo Antonio, meritissimo Geral da 

mesma Ordem, no anno de 1731» (Cirillo 1797, 25).

Além das pinturas revelarem o excelente colorido do seu estilo, elas são também exem-

plo duma fase ainda fortemente marcada pela formação italiana (e não tardia, como 

afi rmava Raczynski em 1846). Por um lado, assiste-se à presença de uma vertente mais 

«fl orentino-romana», próxima de Benedetto Luti (1666-1724), seu primeiro mestre e, por 

outro, a forte presença dos valores «tenebristas» napolitanos de Francesco Trevisani 

(1656-1746), seu segundo professor em Roma. 

Na maioria dos casos, o pintor manteve-se fi el às gravuras originais de Blommaert e 

Bolswert, tendo naturalmente feito alguns ajustes, sobretudo no caso das santas ere-

mitas, por razões de adaptação ao formato horizontal das te las. Apenas nos casos de 

São Simeão Estilita, Santo Abraão Eremita e São Macário do Egipto, se verifi cam mudanças, 

invertendo-se as respectivas posições (Fig. 8). Algumas fi guras, no entanto, receberam 

um tratamento mais «livre», como a de São João de Licópolis, e sobretudo a de São Bonosus. 

Não surpreende portanto, ser precisamente na representação deste último eremita, 

17 Para além da publicação em volume, também foram produzidas várias cópias avulsas (até ao século 
XIX), como as editadas por Pierre Mariette, das quais, se encontram na Biblioteca Pública de Évora, oito 
exemplares (Gav. 5, Alb. 16).
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que se encontra a assinatura do autor – FV L. INV.or [Francisco Vieira Lusitano Inventor]. 

Seria assim a propósito deste santo, que Cirillo escreveria: «Os Anachoretas, que pintou 

para a Igreja dos Paulistas, inda que parecem cópias, o não são inteiramente; antes tem 

todo o merecimento dos seus melhores originaes» (Cirillo 1797, 24-25).

2. Coro Alto

No extremo oposto ao da capela-mor, no Coro Alto, deparamo-nos com o terminus do 

ciclo pictórico eremítico dedicado a São Paulo Eremita, e a Santo Antão. Trata-se, uma vez 

mais, de um conjunto de 12 obras atribuíveis à ofi cina de André Gonçalves, uma das mais 

prolixas da primeira metade do século XVIII.18 Estamos agora perante um espaço mais 

reservado, destinado aos frades, e portanto mais dependente e interligado com o próprio 

convento. Daí que a temática escolhida para a sua decoração, recaia naturalmente sobre 

a vida de São Paulo Eremita.

Executados provavelmente em data próxima dos da capela-mor (esta só estaria con-

cluída depois do resto da igreja) (Costa 1712, 491), e naturalmente inspirados em gravuras 

de origem fl amenga, os 12 painéis revelam já o brilhante colorido que caracteriza grande 

parte da produção pictórica de André Gonçalves. Para além dos interessantes pormenores 

paisagísticos das composições, o pintor revela também graciosos contrastes cromáticos, 

apesar do carácter monográfi co da série, e do defi ciente estado de conservação das telas.

Note-se o brilhante contraste entre vermelhos, rosas, azuis e amarelos vivos, dos primei-

ros episódios da história do santo (São Paulo despede-se da irmã; São Paulo é conduzido pelo 

anjo ao deserto; São Paulo tece o traje de folhas de palmeira), e as variações de verdes e azuis 

dos episódios seguintes, associados à vida eremítica (São Paulo meditando; São Paulo ali-

mentado pelo Corvo; O Centauro revela São Paulo a Santo Antão; Encontro de São Paulo e Santo 

Antão; Colóquio entre São Paulo e Santo Antão; Santo Antão revela a existência de São Paulo aos 

companheiros; Visão de Santo Antão vendo subir a alma de São Paulo; Santo Antão encontra 

São Paulo morto em oração e Santo Antão enterra São Paulo com a ajuda dos leões) (Fig. 9).
Além desta extensa série, no topo sul do coro, encontram-se duas telas representando 

Santo Antão e São Paulo Eremita, de corpo inteiro, provavelmente de execução posterior. 

O São Paulo deve também ser fruto da ofi cina gonçalvina, dadas as semelhanças de trata-

mento, enquanto o Santo Antão é provavelmente de Joaquim Manuel da Rocha, talvez o 

par do São Paulo Eremita que se encontrava em fi nais de Setecentos na antiga portaria-mor.

18 O primeiro autor a atribuir estas obras a André Gonçalves foi Cunha Taborda (Taborda 1815, 247), men-
cionando igualmente os quadros da capela-mor. Cirillo Machado não as refere, ao contrário do que tem 
sido afi rmado, limitando-se a citar as do ciclo eucarístico do presbitério.
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3. Sacristia

Outra dependência da igreja, de particular interesse, como vimos, é a sacristia. Embora 

resultado de diversos acrescentos, ela acaba por revelar um coerente programa icono-

gráfi co, no seguimento natural do resto da igreja, isto é, quer na vertente eucarística quer 

na eremítica. Esta, de datação posterior, está representada nos quadros em estuque que 

decoram os cantos da cobertura. Curiosamente, foram de novo aqui utilizados, os dois 

volumes da Sylva anachoretica Aegypti et Palaestinae, ilustrada com as gravuras de Boetio 

Adam Bolswert, segundo o desenho de Abraham Blommaert, que serviram de base às 

pinturas de Vieira Lusitano. Aqui, reduzidas a apenas quatro imagens, revela-se um maior 

equilíbrio entre as retiradas do registo dos santos (Sacra Eremus Ascetarum) e do registo 

das santas anacoretas (Sacra Eremus Ascetriarum). Do primeiro volume foram escolhidas as 

imagens de São Simeão Estilita (grav. nº 14) e de São Jerónimo (grav. nº 25) e, do segundo, 

as de Santa Maria Madalena (a primeira gravura, a seguir à portada), e de Santa Sara (grav. 

nº 25).

Naturalmente que este trabalho, embora se detenha exclusivamente sobre a Pintura, 

poderá vir a ser associado a outros estudos aprofundados, sobre a Talha, a Imaginária e 

o Estuque, que completariam ou complementariam o programa iconográfi co pictórico. 

Embora sejam feitas aqui algumas referências particulares nesse sentido, elas servem 

apenas de suplemento à informação dada, uma vez que se tornaria incomportável, neste 

âmbito mais restrito, aprofundar o assunto. No seguimento de alguns estudos que temos 

vindo a desenvolver sobre a temática da iconografi a eucarística, nomeadamente dos 

programas pictóricos em algumas igrejas ou capelas de Lisboa (paroquiais ou conven-

tuais), interessou-nos sobretudo perceber e interpretar a sua estrutura e especifi cidade, 

imagens, modelos e ideias, no sentido de vir a compreender esta questão de um modo 

mais global.
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Figuras

3 António Pimenta Rolim, Glória de São Paulo Eremita e Santo Antão, c. 1729-1730, fresco, tecto da
capela-mor
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A

B

C

4 A) André Gonçalves, Ceia em Emaús, c. 1730, capela-mor; B) Rubens, Ceia em Emaús, 1610, 
Igr. St. Eustaque, Paris; C) Willem Isaaksz Swanenburg, Ceia em Emaús, seg. Rubens
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B

A

5 A) André Gonçalves, Moisés brotando água do rochedo, c. 1730, 
capela-mor; B) Etienne Baudet, Moisés brotando água do rochedo, 
seg. Nicola Poussin (1685-89)
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A B

6 A) André Gonçalves, Cristo servido pelos anjos, c. 1730, capela-mor; B) Jean Mariette, Cristo servido pelos 
anjos, seg. Charles Le Brun (Louvre, 1653)
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A

B C

7 A) André Gonçalves, Apanha do Maná, c. 1730, capela-mor; B) Nicola Poussin, Apanha do Maná, 1637-
1639, Louvre; C) Benoit Audran, Apanha do Maná, seg. Poussin, 1680
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8 Vieira Lusitano, Eremitas, 1730-31, programa original do transepto com as gravuras de Abraham 
Blommaert e Boetio Adam Bolswert
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9 André Gonçalves, Vida de São Paulo Eremita, (12 paineis), São Paulo Eremita; Joaquim Manuel da Rocha, 
Santo Antão, coro-alto da igreja
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A

B

10 A) anón., A hospitalidade de Abraão, óleo s/ cobre, arcaz da sacristia; B) Adrian Collaert, A hospitalidade 
de Abraão, gravura
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Introdução 

Com este trabalho voltamos a ler alguns dos textos mais emblemáticos do Bispo de 

Beja, para sistematizar o seu pensamento pedagógico. Desde o início da nossa pesquisa 

sobre a vida e obra de Frei Manuel que nos apercebemos do sentido pedagógico que 

enforma o seu discurso, primeiro como Provincial da Terceira Ordem e reformador da 

Universidade de Coimbra, depois na sua ação pastoral em Beja e mais tarde  em Évora. 

Entre os estudos anteriores que têm contribuído para ver a faceta de pedagogo do 

bispo de Beja, salienta-se a obra já clássica de Jacques Marcadé, realçando a ação pastoral 

de Cenáculo na formação dos clérigos e restantes diocesanos. Francisco Caeiro sublinhou 

a importância que o estudo das línguas orientais ocupava nas ideias de frei Manuel, no 

sentido de conseguir uma hermenêutica e exegese bíblica; nesta mesma perspetiva, 

Banha de Andrade (1980) coligiu dados relevantes sobre o estabelecimento e funciona-

mento de uma aula de árabe no convento de Nossa Senhora de Jesus, instituída a partir 

de 1788 e a cargo de frei João de Sousa. Analisámos também o valor que Cenáculo atri-

buía ao catecismo e catequese para formar o cristão, trabalhador, instruído e virtuoso (Vaz 

1998). Estudos recentes têm sublinhado o papel que os livros e as bibliotecas tiveram na 

ação reformista de Cenáculo, incluindo a faceta de «construtor de bibliotecas e museus» 

(Vaz 2006 e 2009; Cabral 2014; Oliveira 2012). 

Faz assim sentido um olhar abrangente sobre as obras de cariz pedagógico para dar 

uma visão global sobre as ideias pedagógicas do bispo e reformador, que deixou ao país 

uma vasta e valiosa herança cultural e patrimonial. 

Cabe também aqui dizer que este artigo é uma homenagem ao Professor José Esteves 

Pereira, que nos incentivou e orientou em dois dos trabalhos que têm a ver com este 

tema. O primeiro, para estudar o pensamento pedagógico português (Vaz 1993), e o 

segundo,para a nossa tese de doutoramento sobre as ideias económicas em Portugal 

(Vaz 2002). O acompanhamento, a disponibilidade e a amizade que sempre revelou foram 

fundamentais para persistir na nossa pesquisa e dar à luz as nossas investigações.

Façamos agora uma leitura dos textos de Frei Manuel do Cenáculo, seguindo uma pers-

petiva diacrónica para dar a “visão global” sobre a sua faceta de pedagogo.

Plano de Estudos da Terceira Ordem de S. Francisco

As Disposições do Superior Provincial são os primeiros textos em que frei Manuel do 

Cenáculo aborda questões de ensino e pedagogia: apresenta um plano de reforma para 

os estudos dos frades franciscanos, oferece um guia completo aos mestres, com indica-

ção de matérias e livros que deviam seguir nesse ensino, e precisa até os temas para os 
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exames ou atos públicos. Tomando como fonte esses textos, particularmente a Disposição 

Segunda1 e o Catalogo dos Livros de que usarão os Mestres distribuídos pelas matérias2, é 

possível traçar o programa de estudos proposto e a bibliografi a que é recomendada. 

Na tabela em anexo resumimos o plano e os manuais, ou obras, que são apontados 

(cf. Anexo – Tabela 1).

O primeiro dado a realçar é a presença de um sentido humanista, patente na indicação 

dos autores para o estudo da Retórica e a inclusão das línguas grega e orientais, o Hebraico 

e o Árabe, no plano de estudos dos frades da Terceira Ordem. Por um lado, salienta-se a 

importância de uma boa preparação retórica para futuros pregadores; por outro, a apren-

dizagem das línguas grega e orientais permite a leitura das obras dos autores clássicos nos 

idiomas originais e é um bom auxílio para a exegese bíblica e uma melhor compreensão 

dos tratados dos Padres da Igreja.

No plano está bem vincada a defesa da religião revelada, como base inquestionável do 

ensino dos clérigos; daí a presença constante dos Padres da Igreja e da leitura e boa interpre-

tação da Bíblia. Mas esta demanda em prol da religião recorre também a autores medievais, 

do designado renascimento carolíngio, como Alcuíno de York (735-804), também conhe-

cido como Albinus Flaccus, professor, bibliófi lo, pedagogo, e S. Rabano Mauro (776-856), 

comentador bíblico, autor de De rerum naturis e de De institutione clericorum e a quem é 

atribuído o hino Veni Creator Spiritus, um cântico ao Espírito Santo que ainda hoje é usado 

nos ritos da igrejas católica e anglicana. No domínio da religião revelada e da interpretação 

bíblica, frei Manuel denota uma abertura às novas perspetivas que o conhecimento cientí-

fi co pode abrir para uma melhor compreensão e até defesa da religião. Vão neste sentido as 

recomendações de autores newtonianos, como Samuel Clarke (1675-1729) e o seu tratado 

sobre a religião revelada (The Scripture Doctrine of the Trinity, 1712), ou mesmo do antinewto-

niano e fi gura cimeira da revolução científi ca Robert Hooke (1635-1703).

Relativamente às aulas, o discurso é claro e aponta para um novo método, “sintético e 

compendiário”, pautado pela simplicidade e utilidade das matérias:

O espírito, por que se devem regular os Professores, consiste em fazer: Primeiro: Que os 

Estudantes se radiquem nas regras Elementares de cada Faculdade. Segundo: Que estes 

Princípios sejam positivos, simplicíssimos, e absolutamente necessários. Terceiro: que sejam 

decorados e de pronta aplicação. (Cenáculo 1777, 25)

1 Texto em português e latim, 78 p. Esta Disposição inclui a Patente sobre a reforma dos estudos da 
Província, datada de 13 de junho de 1769, e a autorização régia através do alvará de D. José I datado de 
3 de junho de 1769. A obra seria impressa em 1791. 

2 Biblioteca Pública de Évora [BPE], Cod. CXXVIII/2-5, 1770-1777, fl s. 214-220.
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Nas normas apontadas para cada um dos professores e respetivas disciplinas, sobressai 

de novo um espírito humanista, que defende a leitura de autores clássicos, gregos e roma-

nos, como se nota no caso do ensino do Grego, conjugados com as autoridades em maté-

ria de religião, os Padres da Igreja, mas também um espírito aberto às novidades literárias 

e científi cas. Este aspeto vê-se particularmente no caso da Filosofi a, onde as matérias e 

manuais recomendados são de autores contemporâneos:

O Professor de Filosofi a ensinará a História, e Lógica de Verney: e os Princípios de 

Geometria e de Física pelo Padre Bríxia. Ensinará Ontologia por Verney; e dará algumas lições 

de Pneumatologia por Genuense. No Terceiro ano se fará o Estudo da Ética pelos Ofícios de 

Cícero, e de Santo Ambrósio. Acabados estes de explicar, dará o Professor as Lições de Direito 

Natural por Burlamaqui. (Ibidem, 28)

Para o professor de Teologia, dados indiscutíveis são a aceitação da doutrina da Igreja e 

o conhecimento baseado na autoridade dos Padres da Igreja:

Os Padres da Igreja são aqueles que ensinarão, e conservarão esta doutrina irrepreensí-

vel, que a mesma Igreja como Depositária das verdades eternas tem qualifi cado, e conser-

vado desde a última antiguidade, por ser este o carácter, que distingue as doutrinas seguras 

daquelas que nos últimos tempos se quiseram introduzir combatendo o que ensinaram os 

mais antigos. (Disposição quinta sobre o curso Teológico, 29)

Há ainda a indicação de uma bibliografi a específi ca e de carácter obrigatório para os pro-

fessores. Nela se destacam as obras de Muratori, Refl exões sobre o Bom gosto e Tratado da 

Felicidade, a obra de Luís António Verney, Verdadeiro Método de Estudar (mas não aconselhando 

a parte relativa à ortografi a), o Método de ensinar a Filosofi a relativamente à Religião Cristã de 

Thomassin, o Método de ensinar a Teologia por Dupin e os tratados de Fleury e Rollin.

Merecem também destaque as obras que frei Manuel enumera como imprescindí-

veis na biblioteca da congregação para poderem ser usadas pelos professores. Na lista 

conjugam-se, mais uma vez, os Padres da Igreja com autores clássicos e modernos. 

A nível dos clássicos, sobressaem Aristóteles, Cícero, Quintiliano e os “oradores e poetas”. 

Relativamente aos humanistas, Luís Vives, Erasmo e os nomes mais representativos do 

humanismo português: Camões, João de Barros, frei Luís de Sousa, Bernardes, Diogo de 

Teive. Entre os modernos são referidos Daniel Morhof (Polyhistor), Verney, Fleury, Rollin, 

Muratori, Mabillon. É sem dúvida uma biblioteca bem instruída e que corresponde às 

obras e autores recomendados no plano de estudos (Vaz 2009, 564-565).
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Estas diretivas viriam mais tarde a ter um lugar de destaque nos Cuidados Literários, 

obra que se dirige aos clérigos em geral e que podemos considerar como um tratado de 

pedagogia.

Os Cuidados Literários 

Os Cuidados literários são uma obra de grande fôlego, concluída em 1788 e publicada 

em 1791. Logo no início Cenáculo faz uma autêntica profi ssão de fé no ensino: «Havemos 

considerado sempre as causas da religião, e dos costumes com tanta dependência das 

letras depois da graça divina, que já mais nos têm parecido sobejas as diligências em pro-

mover seu estudo» (Cenáculo 1791, 3). Neste sentido, o ensino, que designa como estudo 

das letras, deve estar ao serviço da religião e promoção dos bons costumes, e só a graça 

divina supera e tem a primazia para alcançar aquela fi nalidade. Outros princípios peda-

gógicos enunciados são a “douta ignorância” e a aventura do saber dos clássicos, que 

implicam aturado esforço e trabalho literário:

É mui levantada a casa da sabedoria: a extensão dela imensa: pedem vistas mui aturadas, e 

limpas seus escondidos, e sublimes Mistérios, e ao mesmo tempo a elegância de que ela está 

ornada: seu caminho é assaz impedido a quem o trilha indisposto. Quanto mais descobrem 

os homens sábios nesta peregrinação, tanto se vão desenganando não o serem acabada-

mente. Por tanto acreditar-se muito adiantado com poucas notícias, é fraqueza de alma, e 

desconhecimento do mundo literário. (Ibidem, 13)

Para trilhar os caminhos do conhecimento, é necessário um método adequado e neste 

campo importa ter um “bom gosto”, que o bispo entende no sentido que os iluministas 

católicos lhe dão, nomeadamente Muratori, presente também nas academias literárias e 

científi cas, que são um dos meios apontados para o estudioso e que o clérigo deve ter em 

consideração (Vaz 2002). O outro meio são as bibliotecas e os livros, tema que lhe é muito 

caro e sobre o qual diversas vezes discorre (Vaz 2009). 

Após este enunciado, que podemos considerar como dos fi ns e meios para obter a sabe-

doria, o bispo enumera outras questões de método. Neste domínio, a primeira lição deve 

ser colhida nas “luzes copiosas da História Literária”, ou seja, o que os mestres, antigos e 

modernos já apontaram nos seus tratados; o autor cita alguns desses mestres: Muratori, 

Quintiliano,S.to Isidoro e S. Jerónimo. 

A questão do método é ainda reforçada com uma autêntica revisão da literatura sobre 

tratados e outras obras dedicadas ao ensino no capítulo “Lição dos métodos, e avisos para 
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o progresso das Ciências”, revisão que é feita com incidência nos tempos modernos, mas 

sem esquecer a doutrina e tratados dos Padres da Igreja – Boaventura, Jerónimo; bem 

como as ideias de Raimundo Lulo e o seu sistema fi losófi co, que Cenáculo considera ainda 

pleno de atualidade. Entre outros modernos são apontados os tratados pedagógicos de 

Luis Vives, De Ratione studii puerilis (1539) e a obra De disciplinis (1531), esta última conside-

rada pelo próprio Vives a sua obra-prima. 

Cenáculo não esquece também a literatura portuguesa quinhentista para incrementar 

os bons estudos. Mas o modelo apontado é o das reformas pombalinas de estudos, que 

puseram fi m ao método tradicional:

A tudo acudiu um sábio Rei, nas Pragmáticas, e Disposições sobre todas as Escolas. 

De entre aqueles Estabelecimentos levanta sua Fronte de grão respeito, e formosura a legis-

lação para Reforma da Universidade de Coimbra. A publicação dos seus Estatutos em 1772 

pôs em sossego as Pessoas desejosas e empenhadas no bom gosto das aplicações literárias 

(Cenáculo 1791, 32). 

Com tal elogio a uma reforma em que Cenáculo participara é normal que considere 

que, em questões de método, o clero deve tomar como modelo e regra os Estatutos da 

Universidade de 1772. 

Depois destes princípios de cariz metodológico, o bispo apresenta um plano detalhado 

para instrução dos clérigos. Neste programa, e de acordo com a ordem que segue, o pri-

meiro domínio é o das línguas, assunto em que discorre sobre a importância de os clérigos 

saberem falar e usar diversas línguas, tomando como modelo S. Paulo; depois enumera 

as línguas que devem fazer parte do curriculum do eclesiástico, a começar pela defesa 

da Língua Grega e das Línguas Orientais, Hebraico, Árabe, Caldeu e Aramaico (Cenáculo 

1791, 34-53). No plano, segue-se o estudo das Letras Humanas, ou Estudo das Belas Letras, 

Retórica, História Natural e Matemática «e de quanto abrangia o estudo do trivium e qua-

drivium» (Ibidem, 73)3.

Um dado que importa reter e já presente noutras obras, nomeadamente na Pastoral 

sobre os estudos Físicos do Clero, é a importância que atribui ao estudo da Matemática e da 

3 Embora persistindo nesta divisão medieval do trivium (Lógica, Gramática e Retórica) e do quadrivium 
(Aritmética, Música, Geometria, Astronomia), o plano apresentado adequa-se às novidades científi cas, 
nomeadamente com a valorização do estudo da Geometria, que inclui o método matemático, e da 
Física. Neste contexto, refuta as ideias de Voltaire, que cita, sobre a barbárie dos conhecimentos anti-
gos e medievais: «… é falsa e temerária a proposição de que em tais séculos a ciência dos Países consis-
tia no médico e bufão, no árabe e no físico judeu». Cenáculo 1791, 89.
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Física como subsidiárias da Teologia. Ou seja, este ensino científi co é fundamental para 

uma correta interpretação das Sagradas Escrituras4. 

No domínio das Letras Humanas, o plano valoriza o estudo da História e das fontes 

históricas, tais como medalhas, moedas e monumentos. Duas ciências auxiliares são con-

sideradas imprescindíveis para fazer a História: a Geografi a e a Cronologia5. 

A História é também chamada a comprovar as verdades da Fé, mesmo quando são de 

alguma controvérsia. É a este propósito que o próprio Cenáculo veste a capa de historia-

dor e arqueólogo para comprovar o milagre de Ourique. A abordagem que faz merece 

uma breve descrição, até porque indicia a controvérsia neste domínio e faz o ponto da 

situação sobre uma aparição que se considerava facto histórico em fi nais do século XVIII. 

Na sua abordagem segue o estudo do Padre António de Figueiredo, Novos testemunhos 

sobre a Milagrosa Aparição (1786), e, tal como este autor, cita os testemunhos de autores 

do século XV. Refere um documento manuscrito, datado de 1152, relativo às armas de 

Portugal, onde surge uma quadra que invocava o milagre:

As dadas por mãos divinas

A rei mais que terreal

Armas são de Portugal

Sobre prata cinco quinas.6

Mas, apesar de tantos textos e monumentos atestando a veracidade do evento, a dúvida 

sobre o milagre estava instalada, e os críticos, os que negavam a aparição, consideravam 

que esta tinha sido um artifício utilizado pelo rei para motivar os combatentes cristãos, 

aproveitando-se da superstição popular7. 

A pesquisa de Cenáculo sobre a questão é exaustiva e vai mesmo buscar literatura inter-

nacional sobre o milagre: a Biblioteca Greca (vol. VI), que se refere ao facto como tendo 

sido um estratagema do nosso Rei Afonso, imitando Constantino que terá visto uma cruz. 

Inventaria casos semelhantes e bem conhecidos; além do de Constantino, o aparecimento 

4 «pensamentos de boa Matemática e Física, sendo regulados com propriedade de ideias, podem 
sabiamente desbaratar argumentos de incrédulos, fortes em difi cultar, negar, e volver em irrisão 
doutrinas santas e sabiamente estabelecidas». Ibidem, 138.

5 «Os Cânones da Geografi a e da Cronologia hão de saber-se com discernimento». Ibidem, 361.
6 Cenáculo 1791, 368.
7 «Dizem que fi ngira o admirável Conquistador a visão extraordinária, a conversação celestial, e o 

Conforto Divino porque os Povos pela Religião, ainda que supersticiosamente proposta, tudo sacri-
fi cam e a tudo se atrevem, e portanto os Portugueses naquela delicada empresa pelejaram pela Aras, 
Lares, e Santidade Religiosas quase senhores da vitória». Ibidem, 369.
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de Santiago ao rei Ramiro I e a cruz a D. Afonso I de Leão em Navas de Tolosa. O bispo dis-

corre sobre as razões e fundamentos do milagre e vai mesmo buscar testemunhos sobre a 

arte militar dos mouros e sobre o campo de batalha e exércitos em confronto.

Importa salientar o esforço heurístico e hermenêutico que guia o bispo de Beja nesta 

procura de provas do milagre de Ourique. De facto, considera ser necessário proceder a 

escavações nas fortalezas existentes na região de Castro Verde e Ourique para um melhor 

conhecimento do confronto entre os exércitos. Refere a Fortaleza de Cola e dá conta do 

seu trabalho de campo na área, referindo as sepulturas que encontrou na margem de uma 

ribeira: «seis sepulcros e algum de mais de 25 palmos em quadro, e de boas paredes que 

serviriam para sepultura de Generais e pessoas maiores» (Cenáculo 1791, 385). Descreve 

ainda outros resultados do seu trabalho de campo, nomeadamente as lápides encontra-

das neste sítio, com caracteres fenícios.

Preocupa-se em comprovar que a vitória de D. Afonso Henriques foi um facto extraor-

dinário, quer pela desproporção de forças no terreno, quer pelas numerosas fortifi ca-

ções, como o castelo de Mértola, quer ainda porque as tropas portuguesas não podiam 

contar com as populações dominadas, dada a política de coexistência pacífi ca praticada 

pelos muçulmanos. Por isso, na sua análise, o rei Afonso Henriques combateu num «ter-

reno largo, fortifi cado, e coberto por tanta extensão de inimigo, prático e animoso e 

veemente»8. 

Relativamente ao milagre de Ourique, Frei Manuel até admite que se possa negar que 

a aparição não é dogma de Fé, não é fácil de provar, tem muitos detratores ou opositores, 

mas o teólogo pode e deve admitir esse “mistério”:

Seja livre a negativa da Aparição de Nosso Senhor, contanto que não se degenere nas 

extremidades de a maltratar, e aos persuadidos dela. (…) Certamente a parte afi rmativa nem 

é fácil, nem inconsiderada. A cousa não repugna por princípios: antes por eles é facto de 

admitir. (…) O rei tinha Contraditores, mas ninguém desmentiu seu juramento: esta é outra 

prova que não deve desprezar-se. (Cenáculo 1791, 398)

Para terminar a análise aos Cuidados Literários e à sua importância para aferir o pensa-

mento pedagógico do autor, nada melhor que uma leitura da conclusão, intitulada signifi -

cativamente «Espirito do que se há escrito» (Ibidem, 514), que nos revela um bom pedagogo 

e exegeta. Podemos considerar a obra um manual de instrução para professores e elite 

8 Frei Manuel calcula o número de tropas do exército português em treze mil combatentes, incluindo mil 
de cavalaria.
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eclesiástica e civil, que vão dirigir o povo, mas que pode certamente ser estudado pelos 

próprios ordinandos. 

Um parâmetro que enforma o discurso pedagógico do bispo é saber que razão está ao 

serviço da Religião e do Teólogo: 

Neste século presumido de ser a idade da razão, ela se ache sempre desassombrada e pura 

entendida com o adorável segredo dos Mistérios. Ela os sirva e jamais queira dominá-los. 

Ela sirva ao Teólogo bem assentada e bem aceita. Sua razão se é judiciosa, nada mais ins-

pira que a ordem nas suas aplicações, a felicidade dos homens e a edifi cação Cristã. A razão 

digna deste nome, é advertida para pôr em seus lugares os ofícios do homem Católico. 

(Cenáculo 1791, 549) 

Quanto aos “cuidados literários”, a questão da leitura e dos livros começa pelo princí-

pio, ou seja, um retorno às fontes da religião revelada – a Sagrada Escritura e os Padres 

da Igreja –, demonstrando que está de acordo com os verdadeiros exegetas e de algum 

modo infl uenciado pela escola francesa, caso do jansenismo, citando Nicole e Arnaud. 

O recurso ao texto bíblico e à tradição é um dos princípios enunciados e repetidos até 

à exaustão em toda a obra, e mesmo para o povo rude insistirá no catecismo repleto de 

espírito evangélico9. Digamos que a Bíblia é para Cenáculo a base de toda a instrução, 

lida e relida pelo crente mas também tendo presentes os estudos e as interpretações dos 

exegetas (Cenáculo 1791, 514).

A segunda base, e que interessa apontar no âmbito do nosso estudo, é que os estudos 

sejam úteis, despidos de controvérsias vãs ou supérfl uas, aliando-se aqui o útil e o bom 

gosto10. O que é útil e de bom gosto fi ca atento às “vozes de Deus”, utiliza preferencial-

mente os textos originais e foge das especulações (Cenáculo 1791, 518). 

Relativamente aos meios didáticos, para Frei Manuel nunca é demais sublinhar a ques-

tão dos livros e das leituras e a questão dos “bons e maus livros”, ou ainda o problema 

de saber se os clérigos podem ler os livros proibidos. O bispo entende que essa leitura, 

desde que seja concedida a licença competente, pode fazer-se, porque é útil conhecer os 

escritos em questão. A razão invocada demonstra também o seu valor como historiador 

das ideias, pois, além da letra e espírito dos textos, apela também ao conhecimento dos 

9 Veja-se o nosso trabalho sobre o catecismo: Vaz 1998. 
10 «É necessária a discreta união do útil e deleitoso. Tem certo fi m o estudo do gosto: se ele é o fi m onde 

há mais obrigações, apoucado estudo». Cenáculo 1791, 515.
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contextos históricos11. Mais uma vez é o bom exegeta que aconselha e dá exemplos da 

necessidade de conhecer os controversistas em matéria de dogma, ou procurar “os erros 

nas origens”, e invoca outros motivos para conhecer as obras dos autores de outras con-

fi ssões: a procura da união da igreja, a erudição de muitos teólogos protestantes nas lín-

guas grega e hebraica, não esquecendo exemplos como Zacarias Bogano, Relando, Milles, 

Grabe, Walton e Kenicott (Ibidem, 523-524). 

Toda esta instrução útil deve também estar atenta às obras da natureza e portanto 

preocupada com a História Natural. A própria Sagrada Escritura é fonte para o conheci-

mento físico. A ideia de Natureza que está subjacente é a da natureza como espelho da 

grandeza de Deus, em contraponto com a queda da “inocente natureza humana”. Neste 

sentido, o estudo físico revela o Criador e é complemento para a exegese do Teólogo e 

padre bem instruído12. 

Outras normas pedagógicas, além das já mencionadas, para incutir estes princípios nos 

ordinandos são a persuasão e a compreensão recíproca entre mestre e aluno. No domínio 

das atitudes e comportamentos, Cenáculo aproxima-se das ideias de Luís António Verney, 

defendendo a docilidade dos professores, a utilização de um método dialógico e de uma 

linguagem adequada ao nível etário. Nas suas palavras, o bom mestre desperta o inte-

resse que há nos alunos, mas vigia também para que eles não cometam excessos que 

ponham em causa a sua saúde corporal; sabe refrear os entusiasmos excessivos, mas tam-

bém combater as superfi cialidades ou atos irrefl etidos.

Além destas diretivas dirigidas a todo o clero, frei Manuel deixou um conjunto de dispo-

sições para os clérigos da sua diocese, desde a formação dos ordinandos até um programa 

de formação contínua e conferências eclesiásticas, que merecem uma leitura.

Formação do clero diocesano

O objetivo principal presente nas diretivas para formação do clero diocesano inscreve-

-se nas determinações tridentinas e de forma lapidar foi enunciado pelo bispo na sua ação 

pastoral: ter “um clero sábio e de raro zelo”.

O primeiro aspeto que convém salientar para atingir aquela fi nalidade são as normas que 

Cenáculo determinou, relativas ao recrutamento e educação dos ordinandos. Chegado a 

11 «Pode-se bem contradizer em geral as proposições heréticas, lendo-as só nos livros que as impugnam 
porém tais ocasiões se apresentam, que fazem necessários conhecimentos particulares. A mente do 
Escritor pede a inteligência do contexto». Ibidem, 520.

12 «O abismo físico e Moral da Natureza inocente, punida, e perdoada, o convida em seus efeitos para 
desde o Génesis até à última pedra preciosa do apocalipse ver admirado produções encantadoras e de 
espanto, que nos levam a Deus quanto elas mais se entendem e meditam». Ibidem, 544.
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Beja em março de 1777 e recebido com a pompa e circunstância habitual para a entrada 

dos bispos na diocese, em junho desse mesmo ano passou determinações para uma 

seleção rigorosa dos candidatos a clérigos e para o ensino dos ordinandos. Analisamos 

em anterior trabalho essas determinações (Vaz 2002, 264-265; BPE, Cod. CXXVIII/2-4, fl . 

2). Limitamo-nos a sublinhar os alertas feitos pelo bispo para atestar a religiosidade e 

boa conduta dos candidatos ao sacerdócio e evitar que a situação desafogada fosse o 

que motivava os jovens; apresentava também os requisitos científi cos que os ordinandos 

deveriam possuir para fazer o exame de ingresso: bom domínio de Latim, do Grego e da 

Retórica e conhecimento rigoroso dos ritos e cerimónias. Esta formação devia ser gradual, 

ou seja, os ordinandos deviam comprovar ter adquirido os conhecimentos necessários em 

cada grau (BPE, Cod. CXXVIII/2-4, fl . 4). Também neste ensino anotamos a persistência de 

uma nova pedagogia em concordância com as ideias de António Verney, que valorizava 

a docilidade e o diálogo, e a importância que os livros e a biblioteca deviam assumir na 

formação dos seminaristas13. 

O outro aspeto documenta que para frei Manuel a formação do clero não se reduzia aos 

ensinamentos ministrados no seminário e que se preocupou com o que hoje designamos 

“formação contínua” para o clero de toda a diocese: párocos, vigários de vara e restantes 

eclesiásticos. Além das tradicionais instruções pastorais que os bispos costumavam dirigir 

aos párocos, sobre aspetos relativos aos ritos, cerimónias e vida e normas da vida clerical 

– e que já tratámos em anteriores trabalhos (Vaz 2002 e 2015) –, importa fazer uma breve 

análise ao programa pedagógico das “conferências eclesiásticas”. 

Sobre estas, determinou, num dos primeiros textos do exercício efetivo do episcopado 

em Beja, a sua periodicidade e participantes:

No fi m de cada mês se farão as Conferências Eclesiásticas nas terras em que houverem 

Vigários de Vara; de sorte, que a cada uma delas há de acudir, sem exceção, todo o Clero do 

Distrito respetivo. Destas Assembleias serão Presidentes os Reverendos Vigários da Vara: 

Na cidade de Beja serão as Conferências cada quinze dias. (BPE, Cod. CXXX/2-18, 1791-1794, n.p.)

Como se vê, é um programa obrigatório para todos os clérigos, incluindo os ordinandos, 

e com uma frequência intensiva. O texto que vimos seguindo precisa ainda a metodolo-

gia das Conferências. O conferente propõe uma tese, apresentando as provas e refutando 

13 «havendo respeito às capacidades dos Examinandos; e às aptidões para aprenderem o mais que lhe fal-
tar. Devem ajudar os pusilânimes e não intimidá-los; Mas antes animá-los, auxiliando-os para respon-
derem, assegurando-os se acaso se perturbarem, e louvando as boas respostas». BPE, Cod. CXXVIII/2-4, 
fl . 5v. Cf. Vaz 2002, 265.
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as teses ou dúvidas contrárias. O tempo previsto é de uma hora e meia, e é de realçar que 

o conferente deve ler um texto, sem necessidade de falar de memória, e que os assuntos 

a desenvolver serão enviados pelo Bispo atempadamente, para dar o seu aval aos textos 

a apresentar. 

Outro dado que as determinações apontam é relativo à informação que nestas con-

ferências deve ser dada sobre o estado económico, social e demográfi co das paróquias. 

Nas conferências os párocos devem transmitir dados aos respetivos vigários de vara 

(e estes ao bispo), sobre o estado das paróquias, a pregação e a demografi a: o número de 

doentes graves e o número de óbitos em cada paróquia14. 

Estas conferências permitem obter a formação contínua do clero e, além do ofício mera-

mente religioso, o bispo pretende que os párocos desempenhem funções de ordem social, 

que estejam bem informados sobre a saúde física dos paroquianos e sobre as necessidades 

destes e que se habituem a fazer cálculos estatísticos das paróquias. Cabe aqui invocar a 

máxima evangélica «o bom pastor conhece as suas ovelhas e sabe quantas são».

Em texto manuscrito encontramos os temas e conteúdo de diversas conferências ecle-

siásticas que ocorreram em Beja, entre 1777 e 1794. Algumas das conferências foram 

proferidas em latim, mas a grande maioria foi em português, versando temas diversos, 

tais como a divindade do Verbo e os deveres dos eclesiásticos na administração do culto. 

Neste último item insiste-se sobretudo no sacramento da Confi ssão. Surgem também 

conferências algumas relativas a assuntos económicos, sendo o mais comum a justifi ca-

ção dos dízimos, pelo direito divino e pelo direito natural, mas também a obrigação de 

pagamento de dívidas e o direito ou não de furtar em extrema necessidade15.

O que esta análise comprova é que Cenáculo instituiu uma prática de formação con-

tínua para os padres do seu bispado, onde as questões da ortodoxia religiosa estão pre-

sentes, para que não haja dúvidas no cumprimento das funções religiosas e também para 

que o clero esteja bem documentado, mesmo do ponto de vista jurídico e económico, 

para um efi caz exercício das funções de administradores das paróquias.

Esta formação contínua tinha como complemento as instruções pastorais dirigidas 

expressamente ao clero, particularmente a Pastoral sobre os estudos físicos do clero (1785), 

que analisámos em anterior trabalho e onde concluímos pela importância deste texto 

no sentido na formação de uma elite instruída, bem informada sobre as principais des-

cobertas científi cas, capaz mesmo de inventar técnicas novas e especifi camente a par da 

nova agricultura. Enfi m, um clero conhecedor da ciência física e das técnicas, e portanto 

14 «Nas últimas conferências de cada seis meses virá também a conta dos mortos, que faleceram em cada 
Paroquia». Ibidem, n.p.

15 BPE, Cod. CXXX/2-18 – Conferências Eclesiásticas (aprox. 50), n.p. 
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competente, hoje diríamos empreendedor, para um exercício efetivo do cargo de pasto-

res dos povos (Vaz 2015, 152).

Em contraponto a este “clero sábio e de raro zelo”, frei Manuel do Cenáculo quer um 

povo “trabalhador e piedoso”. Não questiona a divisão social existente, a sociedade 

assente no privilégio, até porque «a obrigação segundo o estado de cada um prefere a 

outros exercícios» (Cenáculo 1794, 44); mas a “profi ssão do cristão” implica encarar o tra-

balho como um chamamento divino, uma autêntica vocação para cada homem corres-

ponder à vontade de Deus16. Para este povo trabalhador e piedoso, frei Manuel utiliza 

como meios de ensino o catecismo e as primeiras letras. 

O Catecismo e Primeiras Letras

Em 1 de maio de 1778, pouco mais de um ano depois de chegar a Beja, Frei Manuel dá 

instruções precisas aos párocos para se aplicarem no ensino da catequese em todos os 

domingos e dias santos de tarde: 

Por todos estes motivos determinamos que os Párocos em todos os Domingos, e dias 

Santos, e nos mais, em que o seu zelo achar aptidão, se apliquem nas tardes à instrução dos 

meninos; e não sendo bastante a Lição do Catecismo em geral para todos (...); ou não sendo 

sufi ciente a diligência dos pastores pelo grande número de auditores; mandamos, que onde 

houver ordinandos sejam estes os Catequistas, e instrutores. (Cenáculo 1777, 29)

Os professores ou mestres do catecismo, como mostra a citação, são os próprios páro-

cos, ou os ordinandos, cabendo ainda aos vigários de vara o papel de fi scalizarem este 

ensino. Portanto, implica nesta instrução os pastores e assim coloca no terreno a prática. 

Anote-se que, nestas instruções, o bispo sublinha que a catequese deve ser “para meni-

nos e meninas”, deixando assim claro que este ensino não exclui as mulheres. Quanto aos 

conteúdos e método, indica que o ensino deve ser o do catecismo da religião e piedade, 

com instruções simples, fáceis e repetidas pacientemente. 

Em diversas passagens do seu diário, sobretudo durante as visitas pastorais, surge docu-

mentado o incremento do ensino do catecismo, nomeadamente distribuindo manuais 

nas visitas ou até enviando exemplares aos mestres de ler da cidade, procurando deste 

modo uma articulação com os professores régios17. 

16 «O Supremo Provisor quer nosso trabalho: o trabalho é vocação». Cenáculo 1786b, 29.
17 Em 11 de Junho de 1780 anotou: «Neste domingo de São Barnabé em memória deste fundador da 

Igreja mandei 50 livros do catecismo do frade de Roma ao Mestre de ler Francisco da Costa para repartir 
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As ideias pedagógicas sobre o catecismo e sua importância para formar o cristão pie-

doso e trabalhador seriam objeto de carta pastoral, a Instrução pastoral sobre o catecismo 

(1786), que analisámos pormenorizadamente em anterior trabalho. É de realçar que, nas 

ideias de Cenáculo, o ensino do catecismo não se dirigia apenas às crianças, mas a todos 

os membros da comunidade, e que não respeitava apenas às questões religiosas, ou de 

Fé, mas também aos comportamentos e atitudes dos homens em geral. O catecismo era 

o meio que podia combater a superstição popular, impondo o rito e rituais católicos, e 

simultaneamente incutir a obediência e aplicação no trabalho18.
O ensino do catecismo não implicava necessariamente que os aprendizes soubessem 

ler e escrever, dado que o género conjugava a oralidade, usando o método dialógico, com 

perguntas e respostas muitas diretas e de fácil memorização. Mas não deixa de ser um pri-

meiro estádio para a leitura ou, pelo menos, para incutir a propensão para ler e escrever. 

Frei Manuel revelou em algumas iniciativas que pretendia também um povo alfabetizado, 

sendo que as mais emblemáticas se referem ao ensino das mulheres. 

De facto, o ensino no feminino mereceu de Frei Manuel do Cenáculo atenção e cui-

dado. Encontrámos no diário, em registo datado de 8 de janeiro de 1787, uma referência 

à abertura de uma aula para meninas: «Na segunda-feira oito abriu a aula de meninas a 

mestra que novamente instituí na cidade» (BPE, Cod. CXXIX/1-19, 1787, fl . 52v). Como se 

depreende, é a renovação de uma prática que já tinha instituído e que portanto lhe terá 

merecido especial cuidado. Refi ra-se que, além do ensino do catecismo, a Mestra deveria 

ensinar as meninas a ler e escrever. 

Outra iniciativa do mesmo género permite-nos completar o programa de estudos que, nas 

ideias de Cenáculo, além do ensino do catecismo, deveria ser dado às meninas. Nas determi-

nações que em 1783 passou para a Mestra de meninas no Conservatório de Nossa Senhora do 

Carmo estipulou que aquela ensinasse as alunas a ler, escrever e costurar (Vaz 2009, 26). Assim, 

relativamente ao ensino no feminino, e na sequência dos ensinamentos de Luís António 

Verney, as ideias de Cenáculo estão em conformidade com a de outros contemporâneos e 

seus pares, de que é bom exemplo o Bispo de Elvas, D. José Azeredo Coutinho (Vaz 2002).

Como Arcebispo de Évora

Na qualidade de Arcebispo de Évora, frei Manuel do Cenáculo manteve-se fi el às 

suas ideias em matéria de ensino e teve papel determinante como patrocinador do 

pelos seus meninos que já sabem ler». Cenáculo, apud Vaz 2009, 480.
18 «Certo é que a Religião faz o homem obediente, sincero, amigo da perfeição nos seus ofícios, 

desconhecedor do ócio, reto em ações e deliberação». Cenáculo 1786, 76.
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relançamento dos estudos no Colégio do Espírito Santo. De facto, chegou a Évora em 

fi nais de 1803 e no início do ano letivo seguinte, em 19 de novembro de 1804, presidiu 

à abertura solene das aulas, deixando no seu diário uma descrição pormenorizada (Vaz 

2012, 524). Convém também recordar que tinha sido Cenáculo, ainda no tempo de Pombal, 

quem conseguira a doação do Colégio para a Terceira Ordem, e que os estudos que aí 

passaram a funcionar a partir de 1777 seguiam o plano de estudos por ele pensado para 

os frades Terceiros. Em 1804 passaram a funcionar no Colégio aulas de Teologia (incluía 

Dogmática e Escritura Sagrada), História Eclesiástica, Gramática Latina, Filosofi a, Música e 

Geografi a. Houve uma simplifi cação do plano que acima analisámos, mas conservou-se 

no essencial o sentido humanista, a valorização da exegese bíblica e o sentido da inova-

ção e valorização do conhecimento histórico, com a introdução de uma aula de Geografi a, 

disciplina que na época era vista como o “olho direito da História”.

Entre outras iniciativas pedagógicas do arcebispo, salientamos a fundação da Biblioteca 

de Évora, como biblioteca diocesana, imprescindível para a formação do clero e dos res-

tantes diocesanos a que Cenáculo deu Estatutos; nestes deixa bem vincado a abertura da 

instituição ao público e a dotação fi nanceira para atualização bibliográfi ca e pagamentos 

ao bibliotecário e restantes funcionários. Foi o coroar de uma ação em prol do ensino e 

instrução das elites eclesiásticas, mas também do povo, e que o próprio Cenáculo deixou 

escrito de forma lapidar: «para se conseguir a Sabedoria nada mais é tão útil, e de maior 

necessidade do que uma Biblioteca Pública»19 .

Conclusão 

No pensamento de frei Manuel do Cenáculo, a pedagogia e o ensino estão sempre 

subordinados ao primado da Religião, das verdades da fé e ortodoxia que a Igreja impôs 

a partir do Concilio de Trento. O ensino tem como alicerce as verdades que só a religião 

revelada pode dar aos homens, e que está plasmada na Sagrada Escritura, que deve ser 

lida e relida, mas acompanhada também da leitura feita pelos intérpretes, os doutores e 

comentadores da Igreja. 

Mas, sendo Frei Manuel um homem comprometido com o ideário das Luzes, a religião 

não põe em causa a procura da verdade através da ciência e do conhecimento científi co; 

19 Cenáculo 1811, apud Vaz 2009b, 72. A citação é extraída dos Estatutos da Biblioteca Pública de Évora e 
merece ser transcrita na íntegra: «Estando Nós igualmente certos, em que para se conseguir a Sabedoria 
nada mais é tão útil, e de maior necessidade do que uma Biblioteca Pública, à qual concorram os que 
desejam instruir-se para confi rmarem as espécies adquiridas no seu particular, cumpri-las e adiantá-las 
com a lição de diferentes Escritores, e conseguir outras descobertas em livros novos, manuscritos, e de 
maior número de volumes, os quais não podem ser possuídos pelos particulares». Ibidem.
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antes pelo contrário, a ciência aproxima o homem de Deus. Por isso, religião e ciência 

não são antagónicas: esta última mostrará mais claramente ao homem o Criador e até 

permitirá uma melhor compreensão da Palavra de Deus e dos milagres. Este pressuposto 

tem como consequência, no domínio das Belas Letras e Artes, a conjugação da leitura dos 

autores clássicos e da tradição da Igreja com a dos autores modernos, mesmo “hereges” 

ou de outras crenças, e transforma os livros e a biblioteca em meios imprescindíveis em 

todos os níveis de ensino. 

Para alcançar a fi nalidade de ter um “clero sábio e de raro zelo”, ou seja, um clero 

bem instruído, Cenáculo insiste em dois grandes luzeiros: a luz da Fé e a luz da razão: 

«Esta razão luminosa ainda mesmo de entre nuvens de revés sairá limpa e mostrará seu 

poder, espalhando raios de segura consistência» (Cenáculo 1791, 550). E cabe a estes pas-

tores dirigirem o povo, não apenas no domínio religioso, mas também no domínio do 

mundo físico, ajudando-os com o conhecimento a resolver os problemas do dia a dia, seja 

a combater as doenças, seja a melhorar a prática agrícola. 
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Anexo

Plano de Estudos da Terceira Ordem de São Francisco

Professores/ 
Cadeiras

N.º Autores e Obras

Retórica 2
Quintiliano; Horácio; Terêncio; Cícero; Virgílio; Tito Lívio; Ovídio; Luís de Granada; 
João de Barros; Frei Luís de Sousa; Camões.

Grego 1 Luciano; Coleção de Patuza.

Hebraico 1
Pierre Guarin, Gramática Hebraica (1724-26); João Reuchelin, De accentibus et Or-
thographia Linguae Hebraicae, 1717; Sante Pagnino, Enchiridon, 1523; Institutio-
num hebraicorum, 1526.

Árabe 1 João de Sousa20 

Filosofi a 2
Lógica e Ontologia de Verney; Princípios de Geometria e de Física pelo Padre Bríxia; 
Pneumatologia por Genovesi; Ética pelos Ofícios de Cícero e de S.to Ambrósio; Direi-
to Natural por Burlamaqui; a Física de Gravesande.

Moral 2
Pastor de Hermas; S. Clemente; Tratado da Oração de S. Cipriano; Regras peque-
nas, e grandes morais de S. Basílio; Moraes de S. Gregório.

Cânones 1
Fleury; Pedro da Marca; Dupin (Dissertações da Disciplina Antiga); Bossuet (Defesa 
do Clero Galicano); Bernhard van Espen.

História 
Eclesiástica

1 Eusébio, Sócrates de Constantinopla, Fleury, Racine.

Teologia 3

Acerca da Religião – Os Livros de Orígenes Contra Celso; os Livros de S.to Agosti-
nho Da Verdadeira Religião e Costumes da Igreja; os Discursos da Existência de Deus 
de Samuel Clarke. 
Sobre os Dogmas – Os cinco Discursos da Teologia de S. Gregório Nazianzeno; as 
catequeses de S. Cirilo de Jerusalém; seis discursos de S. João Crisóstomo Da Na-
tureza Incompreensível de Deus; o tratado de S.to Agostinho Da Verdadeira Religião. 
Acerca da Trindade – Quatro tratados de S.to Atanásio contra os Arianos; os Li-
vros da Trindade de S. Hilário, de S.to Ambrósio e de S.to Agostinho. 
Encarnação – S.to Atanásio; o tratado de S.to Ambrósio; S. Cirilo de Alexandria; 
Cartas de S. Leão.

Religião 
Revelada 

1
Provas da Religião por Mr. François; Elementos de Metafísica de Genuense; Samuel 
Clarke; Robert Hooke.

Sagrada 
Escritura

1
Bíblia; S. Jerónimo; S.to Isidoro de Damiata; S.to Isidoro de Sevilha; Tratado do Uso 
dos Salmos de Alcuíno; Tratado de Alegorias de Rabano Mauro.

(Fontes: Disposição Segunda 1791, 1-78; Vaz, 2009, 559-568)

20 Frei João de Sousa traduziu a Geografi a Nubiense e foi professor de Árabe no Convento de Nossa 
Senhora de Jesus. Sobre a sua docência e manuais que utilizou no magistério da aula, instituída a partir 
de 1789, cf. Andrade 1980, 6 e ss. 
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Introdução 

Antonio Genovesi teve uma infl uência signifi cativa em alguns membros da elite aca-

démica portuguesa durante a segunda metade do século XVIII e inícios do século XIX. 

O objectivo primordial deste artigo é o de discutir como esta fonte de inspiração contri-

buiu para moldar o surgimento da economia política enquanto campo de investigação 

académica em Portugal, ao longo desse período1. Genovesi não foi, com certeza, o único 

autor estrangeiro a receber a atenção dos contemporâneos portugueses. Com efeito, a 

formação do conhecimento económico em Portugal foi consequência de uma diversi-

dade de leituras eclécticas que provaram a sua utilidade para apoiar a urgência de refor-

mas económicas e de mudanças políticas reclamadas por muitos autores de inspiração 

ilustrada. E não há dúvida de que a perspectiva da ciência da economia civile de Genovesi 

ofereceu um forte estímulo ao cumprimento de tais objectivos de melhoramento e 

mudança.

As categorias de pensamento habitualmente usadas para analisar o desenvolvimento 

do discurso económico ao longo do século XVIII (mercantilismo, cameralismo, fi siocra-

cia, economia política, etc.) nem sempre oferecem uma estrutura útil para a defi nição e 

compreensão dos trabalhos produzidos por autores que não parecem pertencer ou que 

não podem ser identifi cados com uma única categoria. A obra de Genovesi serve perfei-

tamente para ilustrar essa difi culdade na adopção de um sistema de classifi cação conven-

cional. Neste sentido, para uma melhor compreensão da relevância da noção de econo-

mia civile de Genovesi, no contexto de uma concepção mais ampla de economia política 

ilustrada, importa ter em atenção três ideias fundamentais: i) a defesa das virtudes da 

riqueza privada e da opulência das nações, associada ao propósito de se instituírem novas 

regras de comportamento económico e novas rotinas de vida em sociedade; ii) a crença 

na capacidade de se atingirem níveis acrescidos de prosperidade económica e social; 

iii) a defesa das vantagens morais da sociedade comercial que se afi rma como modelo 

ideal de organização da vida colectiva.

Genovesi não estava sozinho na defesa dessas ideias. Elas surgem incorporadas em 

muitos textos de outros autores ilustrados que escreveram sobre problemas de âmbito 

1 Deve-se a José Esteves Pereira, a quem este texto é dedicado, a lúcida e cabal demonstração da infl uên-
cia do napolitano Antonio Genovesi em Portugal, sobretudo através da obra e magistério de António 
Ribeiro dos Santos (Pereira 1983). O cruzamento de experiências ilustradas no pensamento económico 
português foi também objecto da sua sondagem pioneira (Pereira 1984). O tema viria a ser posterior-
mente retomado, com incidência especial nas infl uências de Genovesi nos cultores do discurso econó-
mico em Portugal, por Francisco Vaz, cuja tese de doutoramento foi orientada por José Esteves Pereira 
(Vaz 1999 e 2002).



Genovesi e a economia política ilustrada em Portugal | 207

económico e político ao longo do século XVIII. Para quem se interessa pelo estudo dos 

processos de circulação, adaptação e apropriação de ideias económicas, reveste especial 

relevância a contribuição dada por Genovesi, quer através dos seus próprios textos e 

respectivas traduções, quer através das traduções que ele próprio fez, sublinhando-se 

deste modo uma das mais interessantes características do Iluminismo enquanto movi-

mento intelectual que vai além das fronteiras nacionais e atende a diferentes idiomas. 

Este aspecto assume particular signifi cado na compreensão do papel de Genovesi no 

estabelecimento da economia política como ciência social ilustrada.

Por isso, a infl uência de Genovesi em autores portugueses oferece um excelente pre-

texto para melhor se entender o processo de circulação, adaptação e apropriação de 

ideias económicas, processo esse que constitui a temática historiográfi ca fundamental e 

subjacente à análise levada a cabo neste texto. 

Portugal, local de recepção e apropriação das ideias de Genovesi 

O meu ponto de partida é um lugar de recepção: Portugal na segunda metade do 

século XVIII, como um país receptivo à infl uência da obra de Antonio Genovesi. 

A reforma dos Estatutos da Universidade de Coimbra, em 1772, empreendida pelo 

Marquês de Pombal, foi um dos principais factores subjacentes ao desenvolvimento de 

uma nova mentalidade e cultura esclarecida em Portugal. Além dos novos métodos e prá-

ticas de ensino que foram introduzidos pela reforma de 1772, temas que anteriormente 

não existiam também foram integrados no currículo e incorporados nos novos cursos 

criados. Um exemplo particularmente sintomático desse espírito de renovação foi a rees-

truturação ocorrida no ensino do direito natural e jurisprudência e das ciências exactas e 

naturais. No primeiro caso, vale a pena salientar as implicações políticas decorrentes da 

atenção prestada ao estudo da legislação portuguesa e ao universo social por ela regu-

lado. No que diz respeito às ciências exactas e naturais, as novas perspectivas abertas pela 

reestruturação do seu ensino proporcionaram o desenvolvimento de uma nova relação 

empírica e cognitiva com o mundo material circundante, estimulando um maior interesse 

em estudos aprofundados da vida social e económica. 

Para a implementação do seu plano de reforma, o Marquês de Pombal benefi ciou do 

valioso apoio de professores estrangeiros que, imbuídos das ideias esclarecidas da cul-

tura europeia da época, ofereciam maiores garantias de que os novos cursos e programas 

seriam dotados de conteúdos e métodos de ensino inovadores, indispensáveis para desa-

fi ar as rotinas escolásticas que prevaleceram até então na Universidade de Coimbra. Entre 

esses estrangeiros havia um grupo particularmente importante de professores italianos 
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(Michiele Ciera, Michiele Franzini, Giovanni Dalla Bella e Domenico Vandelli), que já haviam 

colaborado na tentativa fracassada de inovação educativa que Pombal ambicionara com 

a criação do Colégio dos Nobres em 1761 e que foram os principais responsáveis pela 

renovação do ensino nas ciências exactas e naturais na Universidade de Coimbra2.

Outra importante infl uência italiana refere-se à adopção de livros didácticos nos 

domínios da ética e da fi losofi a. E é precisamente neste campo que a fi gura de Antonio 

Genovesi se afi rma como infl uência forte e duradoura. Além das prováveis sugestões 

dadas pelos professores italianos que estavam em Portugal desde o início da década 

de 1760, a recomendação para a leitura de Genovesi veio também do padre português 

Luís António Vernei que viveu em Roma a maior parte da sua vida. Curiosamente, foi 

publicada em Nápoles, cidade onde então vivia Antonio Genovesi, a primeira edição do 

Verdadeiro Método de Estudar, a obra mais relevante de Vernei e que viria a desempenhar 

um papel insubstituível como fonte de inspiração para as reformas do ensino secundário 

e universitário levadas a cabo por Pombal (Vernei 1746). Apesar de serem parcos os ves-

tígios de uma correspondência escassa, e infelizmente perdida, entre Vernei e Genovesi, 

não restam dúvidas sobre o conhecimento que Vernei tinha das contribuições fi losófi cas 

de Genovesi (cf. Andrade 1966, 379-381, 493 e 505). 

Os trabalhos de Genovesi sobre lógica e metafísica (Genovesi 1745 e 1760) foram adop-

tados como livros de texto ofi ciais. Excertos latinos destes livros foram publicados em 

Coimbra e em Lisboa, surgindo em frontispício o nome do autor também sob forma 

latinizada (Genuensi 1773 e 1786). A partir de 1814, ambos os textos foram publicados 

juntos como uma reedição de livro único (Genuensi 1814). Traduções em português tam-

bém foram publicadas (Genuense 1785, 1790 e 1806), utilizando como base as edições 

originais italianas das obras de Genovesi especialmente escritas para jovens leitores 

(Genovesi 1766 e 1767). 

Após a reforma de 1772, a cátedra de lógica e metafísica da Universidade de Coimbra 

foi atribuída a António Ribeiro dos Santos, cuja obra fi losófi ca foi largamente infl uenciada 

por Genovesi (Pereira 1983). Ribeiro dos Santos captou de Genovesi uma atitude fi losó-

fi ca aberta ao eclectismo e ao reconhecimento do carácter distinto de diferentes sistemas 

relevantes para a formação do entendimento humano. A adesão a um certo empirismo 

atenuado foi também uma das características do professor de Coimbra que, todavia, man-

teve uma abordagem respeitadora do pensamento aristotélico tradicional e apoiou uma 

visão convencional em questões como a insufi ciência da religião natural, a fundamenta-

ção do ser e a sujeição da razão e dos sentidos perante a revelação divina. 

2 Para uma análise da infl uência de intelectuais e cientistas italianos em Portugal, cf. Cardoso 2001.
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No entanto, Ribeiro dos Santos demonstrou um progressivo desencanto com a 

pura especulação fi losófi ca, conforme claramente revelado na sua correspondência 

com Ricardo Raimundo Nogueira, um de seus discípulos e sucessor da sua cadeira na 

Universidade de Coimbra. Ao explicar a ruptura com a metafísica, Ribeiro dos Santos 

estava ciente da mudança semelhante de interesse de Genovesi para as questões econó-

micas, e expressou-a ao seu amigo Raimundo Nogueira nos seguintes termos: 

Estimo que te entregues ao estudo da Economica, bem diferente por certo do que aqui 

nos ocupa o tempo sem prazer, nem utilidade. A obra do nosso Genovesi é imortal e mostra 

bem a clareza do juízo, e profundidade daquele grande homem. Eu cuido que ele conheceu 

tarde a inutilidade de muitos estudos em que consumiu os seus anos, e duvido muito que 

escrevesse Metafísicas se esta luz lhe tivesse raiado mais cedo.3 

Antes de infl ectir para a infl uência que Genovesi exerceu sobre autores portugueses em 

matérias de refl exão económica – bem mais importantes, segundo Ribeiro Santos, do que 

as lições de lógica e metafísica –, creio útil proceder a uma breve súmula do pensamento 

económico do autor napolitano4.

A economia civile, segundo Genovesi

Genovesi iniciou em Nápoles, em 1755, uma experiência de ensino em Commercio e 

Meccanica, habitualmente considerada como acção pedagógica pioneira no domínio 

da ciência económica então emergente. Nos materiais que fi caram das suas aulas de 

1757-1758, Genovesi apresenta uma noção de comércio como matriz de todas as activi-

dades económicas, cabendo à ciência do comércio a responsabilidade de explicar o fun-

cionamento da vida económica real nas suas três dimensões básicas: a) bens de consumo 

fornecidos pela agricultura; b) população e capacidades técnicas aplicadas na indústria; 

c) moeda e circuito monetário que permite a realização de trocas comerciais (Elementi di 

Commercio, in Genovesi 2005; cf. Pii 1984).

Na companhia de Jean-François Melon, François Véron de Forbonnais, Vincent de 

Gournay, John Cary e outros autores contemporâneos de meados do século XVIII, 

Genovesi transmite uma noção da sociedade comercial que desafi a a visão convencional, 

3 Carta de António Ribeiro dos Santos a Ricardo Raimundo Nogueira (Biblioteca Nacional de Portugal, 
Fundo Geral, Ms. Caixa 64, n.º 2. fl . 1v), citada in Vaz 2002, 315. 

4 Para o desenvolvimento dos argumentos sinteticamente apresentados na próxima secção, cf. Cardoso 
2018. 
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mais tarde reconstruída, sobre o papel dos mecanismos de mercado, da iniciativa indivi-

dual e do laissez faire na promoção do desenvolvimento económico. Para Genovesi, a inte-

racção económica não é apenas uma consequência do doux commerce mas também da 

rivalidade e inveja inerentes às práticas mercantis (Hont 2005). O comércio nem sempre é 

sociável e pacífi co. Como o desenvolvimento económico depende de bens de exportação 

competitivos e com valor acrescentado, o confl ito e a guerra podem revelar-se necessá-

rios para alcançar esse objectivo e assegurar a supremacia de uma nação em relação às 

demais. Ou seja, a rivalidade é um resultado natural da relação entre os países que dese-

jam aumentar o bem-estar material dos seus cidadãos.

Esta leitura de Genovesi apela a uma maneira de lidar com a história da emergência da 

economia política que desafi a a reconstrução operada por tradições historiográfi cas que 

nem sempre tratam adequadamente da combinação da acção individual com a responsabi-

lidade do Estado na construção e regulação da ordem natural dos mercados e da sociedade.

Partindo do pressuposto de que os indivíduos sabem bem como satisfazer os seus 

próprios interesses, quer como produtores quer como consumidores, e supondo que tal 

satisfação corresponda a uma característica intrínseca defi nidora da natureza humana, a 

economia política ilustrada admite que a participação de agentes individuais no mercado 

leva à obtenção de resultados óptimos para a comunidade como um todo. Os interesses 

privados não são vistos como resultado de vícios egoístas, mas como ingredientes virtuo-

sos da ordem natural. Deste modo, o interesse próprio deixa de ser visto como um fi m em 

si mesmo, e adquire o estatuto de mecanismo inteligente que gera acções e instituições 

que convergem para a criação do bem comum e da felicidade pública.

No entanto, a área privada das relações pessoais e dos interesses individuais não se 

revela apenas como factor de sociabilidade acrescida. De certo modo, a sua existência só 

é concebível num contexto mais amplo em que se articulam relações mercantis, sistemas 

contratuais, regras universais de administração e de justiça e, acima de tudo, os sentimen-

tos morais que movem a acção individual para o aperfeiçoamento humano. É este con-

junto de ingredientes que dá corpo à noção de economia civile proposta por Genovesi nas 

suas Lezioni di Commercio (Genovesi, 1765-1767), isto é, uma noção que inclui “instituições 

e sociabilidade, pluralidade de motivos para a acção humana, motivações intrínsecas e 

criatividade” (Porta 2011, 522), bem como forças cooperativas e interacções institucionais 

visando a realização da utilidade individual, concebida como uma disposição para alcan-

çar a felicidade pública (cf. Bruni e Porta 2003).

Assim, essa busca da felicidade é objecto de decisões políticas, sob a égide de um legisla-

dor esclarecido. A adesão ao programa político do despotismo esclarecido, fundamentado 

na fi losofi a do direito natural, à luz de uma concepção mais ampla do papel do legislador 
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na promoção de leis positivas que correspondem às necessidades do tecido social, junta-

mente com a reivindicação da necessidade de intervenção estatal em assuntos económicos 

estratégicos, não é um argumento concebido em oposição à estrutura competitiva de uma 

economia de mercado. Pelo contrário, serve para legitimar e sustentar o equilíbrio indispen-

sável que deve existir entre a vida civil, o interesse individual, o bem comum e a felicidade 

pública, que são os elementos centrais da noção de economia civile de Genovesi.

A busca do interesse próprio enquadra-se num conjunto de normas estabelecidas pelo 

legislador que os indivíduos aceitam livremente, porque sabem que esse é o caminho 

que lhes permite melhor satisfazer os seus objectivos. Isto, por sua vez, remete para uma 

concepção das funções do Estado que incluem o reconhecimento explícito do seu papel 

na regulação da sociedade comercial.

A defesa das virtudes, simultâneas e convergentes, da riqueza privada e da opulên-

cia das nações é o resultado da vontade de instituir novas regras de comportamento e 

novos hábitos de vida na sociedade que permitam o fl orescimento da vida económica e a 

obtenção de níveis acrescidos de prosperidade, ou seja, a defesa das vantagens morais da 

sociedade comercial, de uma ética responsável pelo triunfo do capitalismo como modelo 

presente e futuro de organização da vida colectiva (cf. Hirschman 1977).

Leituras portuguesas de Genovesi 

A assimilação plena da profundidade e alcance do pensamento económico de Genovesi, 

acima sumariamente apresentado, não conheceu em Portugal intérpretes ou mensageiros 

inequívocos. Porém, são visíveis diversos sinais de uma adesão justifi cada e consistente.

A possibilidade de se fazer uma tradução portuguesa das Lezioni di Commercio o sia di 

economia civile (Genovesi 1765-67) começou a ser abordada por Ribeiro dos Santos por 

volta do ano de 1788. O conhecimento que tinha das experiências de ensino da economia 

política de Genovesi em Nápoles, de Beccaria em Milão e de Sonnenfels em Viena, levou-o 

a defender idêntica instalação em Portugal para que “se ensine e trate a ciência da legisla-

ção e aplicação dos princípios gerais da economia à natureza do governo, e aos costumes, 

e circunstâncias da nação” (Santos 1789, 124). 

A experiência promovida por Pombal com a criação da Aula do Comércio, em 1759, 

que também incluía o ensino elementar de noções da ciência do comércio, deveria ser 

prosseguida e aprimorada5. Foi com essa fi nalidade que Ribeiro dos Santos propôs a 

Ricardo Raimundo Nogueira a tradução das Lezioni de Genovesi, o que viria a ser feito, 

mas apenas parcialmente. De facto, a tradução feita por Nogueira abrange apenas os capítulos 

5 Sobre o ensino de noções de economia e comércio na Aula do Comércio, cf. Cardoso 1984. 
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I a VIII e X da Parte I das Lezioni. A tradução incompleta nunca conheceu qualquer visibilidade 

pública e permanece manuscrita na Biblioteca Nacional de Portugal (Nogueira 1788?). Além 

disso, o projecto de criação de uma nova Aula de economia civile, de inspiração genovesiana, 

não chegou a avançar e a Aula de Comércio pombalina manteve-se como a única instituição 

pública onde algumas noções da ciência do comércio poderiam ser apresentadas. 

José Correia da Serra, que viveu em Nápoles durante a sua juventude, entre 1760 e 1771, 

foi outro autor que manteve proximidade com a obra económica de Genovesi. Os seus 

pais viveram em Roma e Nápoles entre 1757 e 1777, sendo unanimemente reconhecido 

que os anos passados em Itália foram um período crucial para a sua formação e maturi-

dade como clérigo e cientista. Correia da Serra viria a revelar-se como uma das fi guras 

principais do Iluminismo científi co português, tendo desenvolvido uma frutuosa carreira 

em Lisboa, Londres, Paris e Filadélfi a, sobretudo nos campos da botânica e da mineralo-

gia. Os seus biógrafos reproduzem a lenda de que o jovem José frequentou as aulas de 

Antonio Genovesi em Nápoles. Mas infelizmente não existe qualquer prova documental 

desse relacionamento directo6. 

De qualquer forma, tendo ou não sido estudante de Genovesi, o que importa é reco-

nhecer que Correia da Serra assimilou convenientemente os ensinamentos contidos nas 

Lezioni e deve ser considerado como um dos principais e mais entusiastas defensores 

e divulgadores da obra de Genovesi em Portugal. Esta afi rmação pode ser facilmente 

demonstrada através da análise da contribuição intelectual dada por Correia da Serra à 

criação da Real Academia das Ciências de Lisboa em 1779, logo após o seu regresso da 

Itália. De facto, Correia da Serra tornou-se o primeiro secretário da Academia das Ciências 

e foi um dos principais promotores da investigação ilustrada sobre questões económicas, 

visando um melhor conhecimento das condições para encorajar uma afectação e utili-

zação efi cientes de recursos naturais e humanos e promover o crescimento económico. 

As suas principais ideias e propostas de reformismo económico são explicadas na 

curta mas incisiva introdução à colecção de cinco volumes de Memórias Económicas da 

Academia das Ciências de Lisboa, cujo primeiro volume foi publicado em 1789. Correia da 

Serra apontou a necessidade de se promover um programa de pesquisa e de formulação 

de políticas que permitisse demonstrar a utilidade do conhecimento científi co, quando 

aplicado desenho e execução de reformas económicas de longo prazo (Serra 1789). 

Entre os vários autores que publicaram as suas contribuições no conjunto de volumes 

das Memórias Económicas e que foram particularmente infl uenciados pela leitura da obra 

6 Sobre a biografi a científi ca de José Correia da Serra, designadamente sobre o período da sua estada em 
Itália, cf. Simões, Diogo e Carneiro 2006, 20-32.
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de Genovesi, merece ser destacado o nome de José Veríssimo Álvares da Silva, que escre-

veu uma importante memória sobre a agricultura portuguesa, que pode ser tomada 

como exemplo paradigmático das refl exões reformistas feitas pelos membros e colabora-

dores da Academia das Ciências de Lisboa (Silva 1782)7. 

Álvares da Silva inicia o seu texto citando Genovesi para justifi car o princípio segundo o 

qual o rendimento anual da nação depende do número de homens empregues em traba-

lhos produtivos, nomeadamente na agricultura. Este princípio é usado como argumento 

contra o parasitismo e a imobilidade inerente ao sistema de morgadios e de propriedade 

vincular da terra. Preocupações semelhantes são pretexto para fazer uma referência adi-

cional a Genovesi sobre a questão da administração das rendas do soberano e das difi cul-

dades causadas pelo sistema de doação dos bens da coroa. A sua crítica aos privilégios de 

que gozavam a nobreza e o clero e aos obstáculos impostos pela ordem social do Ancien 

régime ao desenvolvimento da agricultura representam, de facto, um dos principais signi-

fi cados deste escrito de Álvares da Silva, que se socorre uma vez mais de Genovesi quando 

este responsabiliza as ordens eclesiásticas pela falta de aperfeiçoamento das ciências em 

Nápoles. Uma última referência feita ao autor napolitano surge a propósito de uma breve 

análise das consequências negativas de elevados impostos sobre o preço dos produtos da 

agricultura e da indústria e sobre a consequente perda de competitividade de tais géne-

ros no exterior (Silva 1782, 171-191). 

Considerados como um todo, os autores de memórias económicas publicadas pela 

Academia das Ciências de Lisboa no fi nal do século XVIII – aqui exemplifi cados através do 

testemunho de Álvares da Silva – deram especial atenção à situação do sector agrícola e 

às reformas consideradas indispensáveis para o seu aperfeiçoamento. Entre as suas prin-

cipais preocupações estavam a descoberta de soluções graduais para aliviar o ónus da 

estrutura senhorial prevalecente nos sistemas de propriedade e de uso da terra, a remo-

ção de barreiras à unifi cação do mercado interno, a defesa pragmática de políticas de 

laissez faire em sectores ou produtos essenciais ao crescimento económico e a reforma do 

pesado sistema de tributação do Ancien régime (cf. Cardoso 1989).

Em muitos dos diagnósticos dos males existentes e das propostas de reforma visando 

a sua superação, podem facilmente encontrar-se vestígios semelhantes às análises e 

medidas preconizadas por Genovesi e por outros economistas italianos (especialmente 

G. Filangieri), bem como pela literatura fi siocrática francesa, pelos exemplos ilustrados 

proporcionados na vizinha Espanha pela actividade das Sociedades Económicas de amigos 

7 Ainda que em número limitado, outros autores portugueses que leram Genovesi com alguma atenção, 
nomeadamente Francisco Freire de Melo, são discutidos por Vaz 2002, 53-61. 
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del pais, pelo cameralismo e as ciências de administração de inspiração alemã, ou, fi nal-

mente, pela economia política escocesa. Esta viva combinação de múltiplas infl uências 

prova a natureza cosmopolita das ideias económicas e a riqueza dos processos de trans-

ferência, assimilação e apropriação em contextos nacionais específi cos. 

Observações fi nais 

A relevância e o impacto do sistema de pensamento de Genovesi não se restringiam ao 

contexto do Iluminismo napolitano ou italiano. A sua infl uência em Espanha foi particular-

mente relevante (cf. Astigarraga 2001, 2004) e o contexto português de recepção aqui apre-

sentado também ofereceu um campo frutífero para a assimilação da obra do autor napolitano 

(cf. Vaz 1999). Embora não seja conhecido exclusivamente nos países do Sul da Europa, é evi-

dente que as suas ideias e propostas foram particularmente adequadas nos países e regiões 

que enfrentavam desafi os semelhantes no que se refere a ganhos de efi ciência nos processos 

de afectação e utilização dos recursos económicos. Não quer isto dizer que tenham sido ape-

nas suas as ideias económicas e políticas assimiladas e apropriadas na Península Ibérica, na 

segunda metade do século XVIII. Com efeito, importa salvaguardar e reconhecer a permea-

bilidade a outros autores europeus portadores de ideários convergentes.

A apropriação das ideias de Genovesi em países como Portugal e Espanha foi um reco-

nhecimento doutrinário, mas também pragmático, da maturidade científi ca da nova ciên-

cia do comércio. A economia civile era um campo de investigação intelectual e de aplicação 

prática para promover reformas e resolver problemas de funcionamento de ordem eco-

nómica, social e política. Os leitores ibéricos de Genovesi também estavam preocupados 

com as causas físicas e morais do atraso económico e naturalmente receptivos às medidas 

de política impulsionadas pela necessidade de melhorar as capacidades da população, 

levando ao aumento da riqueza e do poder das suas nações. Em alguns aspectos, regis-

tou-se a aceitação de uma liberalização ampla de mecanismos económicos e de institui-

ções, especialmente no que se refere à defesa da livre concorrência no mercado interno. 

Mas as típicas reservas declaradas pelo próprio Genovesi também estavam presentes: a 

subordinação da propriedade privada e da acção individual dos agentes económicos às 

regras do bem comum e do interesse público, a restrição à livre iniciativa individual como 

imperativo determinado pela lógica de funcionamento da sociedade civil, e a confi ança 

no papel do Estado como factor de progresso e desenvolvimento de acções individuais.

O que torna este processo de apropriação de ideias de Genovesi particularmente inte-

ressante é o facto de o próprio Genovesi ter seguido um caminho semelhante de assimi-

lação das ideias dos outros. Genovesi estava ciente da necessidade de aprender com a 
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experiência de outros países europeus e reconheceu os benefícios de ser ecléctico, aberto 

a diferentes escolas e correntes de pensamento (cf. Robertson 2005; Fusco 2009; Reinert 

2011; Palatano 2012). Essa partilha mútua e recíproca de infl uências é uma das caracte-

rísticas do Iluminismo europeu, para o qual Genovesi muito contribuiu e que também 

contaminou alguns autores portugueses.
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Resumo

A literatura económica portuguesa da segunda metade de Oitocentos dedica particular aten-

ção ao papel dos agentes económicos no processo de criação de riqueza e bem-estar. A refl exão 

então produzida procurou chamar a atenção para os problemas associados ao crescente pro-

gresso material e aos dilemas e sortilégios de uma civilização “perigosamente” moderna e para-

doxalmente decadente. Em muitos casos, estes textos ultrapassaram a simples exposição doutri-

nária ou o propósito de divulgação, situando-se em aspetos concretos da realidade económica 

nacional, relativamente à qual se revelou clara a intenção de diagnosticar os principais problemas 

e propor soluções, julgadas pelos seus autores como as mais adequadas. Temas como o mercado 

e o Estado, a liberdade e a justiça, a pobreza e a questão social ocuparam um lugar de desta-

que nestas refl exões, que eram movidas pela necessidade de encontrar equilíbrios económicos 

e sociais numa sociedade em que a cada dia era mais evidente o agravamento das condições de 

vida de uma camada cada vez mais extensa da população, ligada à indústria em desenvolvimento 

e às áreas urbanas. As páginas que se seguem procuram documentar as características marcantes 

destes textos, na convicção de que o seu estudo pode ser encarado como elemento fundamental 

para a compreensão do processo de divulgação e institucionalização da economia política junto 

de uma elite esclarecida.

Palavras-chave: Mercado, Estado, a refl exão social do económico. 

Abstract

One of the most important subjects of Portuguese economic literature of the second half of 

the nineteenth century is the role of economic agents in the process of wealth creation and well-

being. The authors devoted particular attention to the problems associated with increasing mate-

rial progress and the dilemmas and spells of a “dangerously” modern and paradoxically decadent 
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civilization. In many cases, these texts have gone beyond mere exposition of doctrine or the pur-

pose of disclosure, focusing on concrete aspects of the national economic reality, trying to diag-

nose the main problems and proposing solutions, judged by their authors as the most appropriate. 

Topics such as the market and the state, freedom and justice, poverty and the social problems are 

prominent in these refl ections, which are driven by the need to fi nd economic and social equilibria 

in a society where a large part of the population lives in poverty. The following pages seek to docu-

ment the outstanding characteristics of these texts, in the conviction that their study can be seen as 

a fundamental element for the understanding of the process of dissemination and institutionaliza-

tion of political economy among an enlightened elite.

Keywords: Market, State, the social refl ection of the economic.

O ponto de partida

Na segunda metade do século XIX, Portugal vivia sob o signo de um paradoxo, 

de resto comum aos países semiperiféricos: por um lado, era inequívoco um certo 

fascínio pelo desenvolvimento dos países que nos serviam de modelo e de referên-

cia a imitar, pelo menos em parte; por outro, vislumbrava-se uma perceção clara (e 

simétrica do desiderato anteriormente enunciado) de que a nossa realidade suscitava 

questões muito específicas, que necessariamente deveriam conduzir à descoberta 

(ou invenção) de uma singularidade ou originalidade portuguesa no modo de pensar 

o económico.

O tratamento desta questão suscitou uma vasta produção literária, que, apesar de refl e-

tir nuances e diferenças na sua substância, parece convergir num ponto: na convicção, 

quase unânime, de que o afastamento ocorrido entre Portugal e as regiões europeias de 

maior desenvolvimento económico, durante a primeira metade do século XIX, radicava 

em razões históricas, mas também nos erros cometidos pela governação, que potencia-

vam o nosso atraso cultural, económico e científi co (Sampaio 1853 e 1874; Martens 1871; 

Cortez 1880). 

A abordagem aqui proposta está longe de ser exaustiva, uma vez que se circunscreve 

a um conjunto de autores que, estando (ou tendo estado) ligados, enquanto docen-

tes e/ou estudantes, à Faculdade de Direito de Coimbra, onde se familiarizaram com a 

economia política, acabaram, ultrapassando os condicionamentos impostos pela insti-

tuição universitária, por transferir as suas aprendizagens para uma leitura da realidade 

nacional, que procurou cristalizar a etiologia de alguns dos seus principais problemas, 

ao mesmo tempo que chamava a atenção para a especifi cidade do caso português. 

De fora, fi cou um conjunto signifi cativo de fontes diretas, complementares ou 
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alternativas da literatura económica (livros, artigos de opinião, textos literários, ensaios 

fi losófi cos), produzidos em contextos diferentes, por economistas e não economistas, 

o que não deixa de ser importante para um conhecimento detalhado do processo de 

captação e interiorização das matérias de índole económica, mas que por ora não cons-

titui objeto desta análise.

Discursos novos, velhos demónios

Sem pretender aprofundar o problema da singularidade e atraso português (e longe 

de pretender afi rmar a existência de uma “terceira via” ou “escola portuguesa”), é interes-

sante registar o modo como Forjaz de Sampaio, primeiro professor de economia política 

na Faculdade de Direito de Coimbra, que, de uma forma mais ou menos intensa, mar-

cou as refl exões dos pensadores aqui abordados, pensava esta questão no dealbar da 

segunda metade do século XIX, nos primeiros parágrafos da sebenta que acompanhava 

as aulas de 1853-1854. Escrevia ele, então: 

Um país pequeno e atrasado com uma agricultura débil e uma indústria pouco desen-

volvida coloca problemas diferentes dos que existem em Inglaterra e em França. E, natu-

ralmente, obriga a encontrar soluções também diferentes. Não é este, todavia, o objetivo 

deste curso, que procura ministrar ensinamentos básicos. Por agora, preocupa-nos apenas 

dotar os alunos, alguns dos quais irão ocupar lugares na administração da Nação, de conheci-

mentos necessários ao desempenho de suas funções, porque conhecer o país e as razões do 

seu estado é fundamental se queremos encaminhá-lo rumo ao progresso. Foi pelos nossos 

governantes anteriores desconhecerem o estado da nação que muitos erros se cometeram. 

(Sampaio 1853, 2)

Se Portugal era um país pequeno e atrasado, devia-o – notava Forjaz de Sampaio – em 

parte a uma cultura que desvalorizava o nosce te ipsum, que sendo o princípio de todo o 

saber científi co o era também de uma política de desenvolvimento que garantisse o pro-

gresso. Em simultâneo a este assumir das virtudes do autoconhecimento, o texto do lente 

coimbrão abria as portas a uma outra constatação: os condicionamentos impostos pelo 

Conselho da Faculdade a um saber de ponta, como era a economia política, faziam sentir 

a necessidade de projetar a refl exão económica para além dos seus muros, dando assim 

maior relevância àquela ciência social. Desta preocupação nos dava conta o professor de 

Coimbra, em 1872, nas suas memórias: 
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Desde o começo foi intenção do meu magistério chamar a atenção da importância das 

matérias que eram tratadas pela economia política, ciência que na Europa mais civilizada 

conhecera sentidos desenvolvimentos. O ensino ministrado no curso de Direito estava 

demasiado preso às amarras impostas pelo Conselho da Faculdade. Tornava-se, por isso, 

necessário promover a sua divulgação, através de livros e de sessões, que concorressem para 

que esta ciência adquirisse na sociedade a importância que os seus méritos lhe conferem e 

que o seu rápido desenvolvimento aconselhava. (Sampaio 1872, 5)

A alegação em favor dos méritos da economia política, não só deixava perceber uma 

preocupação sentida de acompanhamento relativamente ao que, no âmbito da literatura 

económica, se produzia no estrangeiro, como também traduzia uma clara afi rmação da 

necessidade de estender um saber de ponta, como era a economia, para além dos muros 

da universidade, através da escrita, debates ou cursos livres1, condição, na perspetiva do 

lente coimbrão, indispensável para a interiorização e naturalização de uma cultura eco-

nómica, que não apenas contribuísse para a “renovação das teorias jurídicas, como tam-

bém concorresse para a resolução dos muitos problemas que afetavam a sociedade” 

(Sampaio 1872, 12). Forjaz referia-se concretamente aos desajustamentos sociais provoca-

dos pelos excessos do liberalismo económico e a expansão do capitalismo, relativamente 

aos quais a teoria contemporânea da economia parecia “não ter encontrado a solução 

adequada” (Ibidem, 12).

As passagens transcritas da obra do lente coimbrão sistematizam, de resto, duas das 

características que marcaram o pensamento económico português da segunda metade 

de Oitocentos: por um lado, o entendimento e consequente utilização da economia polí-

tica como uma ferramenta essencial à compreensão de alguns aspetos do funcionamento 

dos regimes jurídicos das sociedades modernas, nomeadamente no que dizia respeito ao 

estudo dos sistemas de tributação, produção, crédito, capital e distribuição; por outro, 

a opção por uma abordagem do económico, que, mais do que se rever nos preceitua-

lismos da escola clássica, pretendia chamar a atenção para o alcance social de inúmeras 

práticas decorrentes da economia liberal. De um ponto de vista prático, esta orientação 

1 Esta preocupação, de resto, está presente nas sessões de leitura e debate promovidas pelo Instituto 
de Coimbra, onde eram analisados e debatidos temas da atualidade ou simplesmente livros ou textos 
publicados. Apesar de não ser extensa a documentação existente sobre estas sessões, sabemos que 
foram realizadas seis, abordando os seguintes temas: Proudhon e o socialismo (1858), de José Júlio de 
Oliveira Pinto; A liberdade de comércio (1858), de Francisco Moniz Barreto Corte Real; O valor social do 
trabalho (1854), por António Francisco Tavares; Os mercados e a concorrência (1862), por João Baptista 
Ferrão de Carvalho Martens; A obra de Léon Walras (1874), por João José Mendonça Cortez; e As origens 
do socialismo (1874), por José Frederico Laranjo.
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traduzir-se-ia na adoção de um discurso, que, procurando articular o económico com o 

sociológico, viria a inserir numa perspetiva de análise marcadamente social o tratamento 

de temas como a povoação e o consumo, a concorrência e a organização da indústria, a 

justiça e a distribuição de riquezas. Esta orientação, além disso, seria particularmente visí-

vel no ensino universitário da economia política, que não fi caria indiferente aos debates 

do seu tempo, acabando por integrar entre as suas preocupações a questão social. 

Tanto Adrião Forjaz como Frederico Laranjo – os professores que marcaram o magistério 

coimbrão na segunda metade de Oitocentos – procuraram sensibilizar os alunos para a 

importância da questão social, incorporando nas suas aulas os elementos fundamentais 

para a sua compreensão (Almodovar 1995, 2012; Pedrosa 1995; Bastien 1997; Graça 2002).

A refl exão social do económico (que sugere a necessidade imperiosa de estudar os 

contrastes e as convergências entre as várias formas de distanciação relativamente ao 

discurso da economia política clássica) não pode, por outro lado, ser dissociada da emer-

gência de “velhos demónios” (Sampaio 1872, 14) que assombravam as sociedades moder-

nas, colocando frente a frente os defensores da liberdade, duramente conquistada, e os 

apologistas de uma nova ordem, mais restritiva das liberdades individuais, mas alegada-

mente mais justa. Os “velhos demónios” a que se referia Forjaz eram a fome, a miséria, 

o desemprego e as tensões sociais, “males que abalaram os fundamentos da sociedade 

moderna e abriram as portas ao socialismo e ao comunismo, cujas doutrinas estavam em 

diametral oposição com alguns dos princípios fundamentais da economia política, a qual 

ensina que a liberdade é a primeira condição do progresso e desenvolvimento” (Ibidem, 

15). Todavia, a liberdade, constituindo em si mesmo um bem, manifestar-se-ia incapaz de 

reduzir as desigualdades sociais existentes. Tal levava à necessidade de, em nome do bem 

comum, se encontrarem novas formas de relacionamento social entre os agentes econó-

micos que promovessem uma distribuição mais justa das riquezas.

Liberdade versus Justiça: dilema incontornável 

Este dilema complexo – a escolha entre a liberdade e a justiça – viria a marcar profunda-

mente a refl exão económica da segunda metade de Oitocentos, infl uenciando de forma 

determinante o tratamento de matérias que constituíam temas privilegiados do discurso 

económico clássico, como eram o mercado e o Estado.

A generalidade dos autores nacionais que, neste período, pensou o económico parece 

convergir na importância atribuída a estes assuntos, conferindo-lhe largas páginas da sua 

elaboração textual. Um dos pensadores que mais claramente se debruçaram sobre estas 

matérias foi Manuel Nunes Giraldes. O lente que substituiu Forjaz de Sampaio na docência 
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da cadeira de Economia Política, em Coimbra, publicou, em 1877, dois opúsculos (As imper-

feições do mercado e O Estado e a Economia) em que abordou a premente tensão entre 

as falhas do mercado e as intenções corretoras do Estado. Nestes textos, perpassa uma 

avaliação da realidade social que está longe de sublinhar a efi ciência e as virtudes do libe-

ralismo económico, antes procurando evidenciar as necessidades de correção dos seus 

excessos, associando assim às questões do mercado e do Estado a política económica, da 

competência e da responsabilidade dos poderes públicos legalmente constituídos.

O campo em que esta produção textual se situava era claramente o da economia ética. 

A ideia de uma economia neutra, tecnicamente efi caz, embora “elegante e sedutora”, 

como notava o lente coimbrão (Giraldes 1877a, 3), estava vinculada no seu pensamento 

a um padrão societário, onde não apenas a riqueza se concentrou e as diferenças sociais 

aumentaram, como foi igualmente evidente um empobrecimento das relações sociais, 

com um aumento da insegurança em relação ao futuro dos indivíduos, dos grupos sociais, 

dos Estados nacionais e, até mesmo, da civilização moderna.

Estamos longe de uma conceção puramente liberal sobre o funcionamento do Estado, 

pelo menos na formulação que lhe tinha sido dada pela economia clássica. Manuel Nunes 

Giraldes acreditava na competência do poder político e administrativo para enquadrar 

e valorizar muitas das atividades provenientes da sociedade civil. Daí que não compac-

tuasse com a ideia de um Estado que limitasse a sua ação à defesa e salvaguarda da pro-

priedade e dos direitos adquiridos, indo mais longe na formulação das suas atribuições, 

ao defender explicitamente a sua intervenção na regulação do mercado de trabalho, no 

sentido de promover a produtividade através da garantia de salários justos, medida que, 

de resto, associava a outras com os mesmos objetivos, como eram a expropriação para 

utilidade pública ou a adoção de um protecionismo condicionado (Giraldes 1877b, 6). Sob 

este prisma, aliás, as suas propostas podem considerar-se paradigmáticas das ambigui-

dades que enformaram o pensamento económico português oitocentista e das relações 

nem sempre pacífi cas que os autores nacionais foram mantendo com a escola clássica. 

Não pode, no entanto, inferir-se destas ambiguidades que autores como Manuel Nunes 

Giraldes tivessem adotado um liberalismo mitigado ou que o seu pensamento represen-

tasse um desvio acentuado relativamente à matriz liberal que o estruturara. O facto de 

estarmos perante interpretações (e uma forma de divulgação da ciência económica) que 

são condicionadas pela sua leitura da realidade portuguesa, profundamente diferente 

daquela que Adam Smith considerara centrado na Inglaterra, a par da sua utensilagem 

mental, infl uenciou naturalmente o seu discurso, demarcando o alcance e limites da sua 

adesão condicional ao pensamento económico liberal. Autor contemporâneo de Manuel 

Nunes Geraldes, João José Mendonça Cortez sublinhava claramente este aspeto, quando 
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afi rmava que “o nosso país coloca problemas diferentes dos que emergem nas nações 

mais avançadas da Europa, do que resulta que também as soluções a encontrar terão de 

ser diferentes” (Cortez 1880, 5). Mas nem por isso deixava de acreditar na validade da eco-

nomia política, ainda que se distanciasse da ambição nomotética, que muitos lhe imputa-

vam. Escrevia ele: 

Tal como os descrentes são obrigados a aceitar os factos religiosos, também os espíritos 

ilustrados que hoje são respeitados na economia são obrigados a reconhecer que esta ciên-

cia, que tem por princípio e fundamento a explicação do económico pelo económico, não 

pode desvalorizar os aspetos particulares, que o estudo de cada realidade faz emergir. Sendo 

uma ciência humana não se pode reger por leis imutáveis, tem de se adaptar à realidade que 

procura explicar. Só assim poderá ser útil e cumprir os seus propósitos. (Ibidem 1880, 5)

Sem querer antecipadamente extrair conclusões do que atrás foi referido, importa 

sublinhar que a explicação do económico pelo económico, proposta pelos autores clás-

sicos, se revelava, aos olhos destes autores, redutora e difi cilmente compaginável com 

os propósitos que moviam as suas refl exões. Na prática, isto traduzia-se na constatação 

e convicção de que a economia política clássica radicava num contexto muito especí-

fi co – os países mais avançados da Europa – e como tal nunca deveria ser extrapolada, 

sem as necessárias adaptações, para contextos diferentes daqueles em que emergira. 

Miguel Baptista da Silva, nas suas Lições de Economia Industrial (1884), reforçaria esta ideia, 

sublinhando que “a grande virtude da ciência economia reside no facto de as suas ver-

dades não poderem ser consideradas de modo absoluto, o tempo e o local deverão ser 

critérios da sua validação” (Silva 1884, 6).

Este aspeto é particularmente notado nos textos publicados, que, centrando-se em 

temas muito concretos, ultrapassavam, em alguns casos, o simples propósito expositivo 

ou de divulgação, para ancorar numa tentativa de ajustar as matérias abordadas às pulsa-

ções políticas, económicas e sociais do tempo. Em questão, eram colocadas as vicissitudes 

de um desenvolvimento industrial que, sendo gerador de riqueza, potenciava, por outro 

lado, profundos desajustamentos sociais. Tal traduziu-se na abordagem de uma plura-

lidade de temas, como o atraso da agricultura, o recrudescimento da miséria urbana, a 

distribuição desigual de riqueza, a concorrência ou as grandes opções relativamente à 

política comercial, realizada, no entanto, sem abdicar de uma exigência incontornável: 

salvaguardar a economia política da onda de desconfi ança – social, política, mas também 

fi losófi ca – que sobre ela se abatia, em paralelo com as convulsões sociais da segunda 

metade de Oitocentos. 
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A refl exão social do económico e a crítica à economia política clássica

A constatação atrás referida é fundamental para compreendermos o alinhamento des-

tes pensadores com uma pluralidade de referências autorais, onde, a par de Say, Sismondi, 

List e Krause, se inscreviam nomes como Chevalier, Dunoyer, Droz, Rossi e Bastiat, que se 

situavam na esfera doutrinal e ideológica do Dictionnaire de l’économie politique, que se 

assumia como obra incontornável para os que, na época, pensavam e refl etiam sobre o 

económico. 

A aproximação relativamente a estes autores, se, por um lado, se explicava pela infl uên-

cia da Universidade (na sua grande maioria, estamos a falar de juristas, que, no curso de 

Direito, frequentaram as aulas ou estudaram pelos manuais de Forjaz de Sampaio), por 

outro, traduzia-se numa abordagem do económico, que colocaria na primeira linha das 

suas preocupações as questões sociais.

O próprio ensino universitário não fi caria imune à abordagem destas matérias, que 

constituiriam parte importante das aulas de Adrião Forjaz e Frederico Laranjo. Não obs-

tante estarmos perante autores com matrizes de pensamento diferentes, as soluções 

apresentadas por ambos não estavam tão distantes como à partida se poderia pensar. 

Forjaz sustentava as suas propostas (criação de associações industriais, reunindo ope-

rários e empresários, caixas económicas, montepios, sociedades de socorros mútuos, 

fábricas e quintas-escola) numa perspetiva voluntária e assistencialista, enquanto Laranjo 

defendia uma maior intervenção do Estado e do legislador, como forma de obviar a ques-

tão social (Almodovar 2012, 486). Acreditando que a evolução da sociedade era natural e 

espontânea, Laranjo sustentava que as mudanças deveriam ser acompanhadas de uma 

intervenção dos poderes públicos que garantisse equilíbrios e evitasse confl itos. Caberia 

assim ao Estado, através de uma legislação ajustada, defi nir e regular as condições e horá-

rio de trabalho, a responsabilidade civil dos empresários e empregados, a criação de cai-

xas de aposentação e seguros para os trabalhadores (Laranjo 1997, 50). 

Não será demais sublinhar que no pensamento destes dois autores se reconhece a exis-

tência de uma componente do dever ser, de eticidade e de moral objetiva, associada às 

práticas económicas; mas também uma intenção de refl etir o económico muito para além 

do liberalismo de escola, o que os levou a colocar, entre as suas principais preocupações, 

a fi nalidade social da atividade humana. Esta preocupação, de resto, era comum à genera-

lidade dos autores que, neste período, pensaram o económico. Joaquim Cunha e Amorim 

não podia ser mais assertivo quando afi rmava: 
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Tal como o sistema político funciona melhor quando é moderado pelo interesse público, 

também a economia se revelará mais positiva quando o individualismo é contrabalançado 

pela fi nalidade social da atividade humana. O respeito por este princípio é essencial para se 

garantir uma melhor distribuição dos bens produzidos. (Amorim 1881, 8)

Daí que, ao defi nir a riqueza, este autor se colocasse numa posição de crítico relati-

vamente à sua formulação pela escola clássica, por ser expressão de um materialismo 

hegemónico que não considerava a “fi nalidade social do trabalho, nem o seu valor moral” 

(Ibidem, 9). 

Na mesma linha de pensamento se situava João Baptista Ferrão de Carvalho Martens, 

que no ensaio A riqueza: seu valor material e social escrevia: “O valor do trabalho mede-se 

pela riqueza social que gera e pelo modo como o seu produto é distribuído pela popu-

lação, aumentando o bem-estar de todos. […] Esta é a verdadeira riqueza, aquela que se 

distribui pela comunidade, fruto de um trabalho, que é executado com diligência, compe-

tência e consciência” (Martens 1871, 10).

Para Carvalho Martens, o trabalho era, deste modo, produtivo ou improdutivo, não 

tanto em função dos critérios de raiz smithiana, mas dos fi ns éticos e sociais (paralela-

mente às necessidades materiais) que o determinavam, posição que conferia aos bens de 

natureza imaterial e intelectual e ao trabalho científi co uma valência social extraordinária, 

já que estava “na origem de muitos bens materiais que satisfaziam as necessidades do 

homem” (Ibidem, 10). 

A mundividência económica destes autores está, assim, longe de se circunscrever 

aos estreitos limites de uma abordagem parcelar, que se confi ne à análise dos factos 

económicos tout court. Muito pelo contrário, os seus textos deixam perceber uma clara 

intenção em promover uma refl exão, que, movendo-se à margem das conceções econo-

micistas, procura enquadrar a análise dos fenómenos económicos num quadro vasto de 

referências éticas, políticas e sociais. 

Nesta ordem de ideias, o individualismo extremo ver-se-ia recusado, como o seria tam-

bém o igualitarismo, em nome da harmonia de interesses e da fi nalidade das socieda-

des humanas. “A propriedade”, afi rmava Carvalho Martens, “sendo um direito inalienável 

do indivíduo, só o é enquanto a sua exploração se traduzir em benefício da sociedade. 

A propriedade individual não pode colidir com o interesse social; de outra forma não cum-

prindo este desiderato, estará a afetar a harmonia, que deve constituir o princípio da orga-

nização das sociedades” (Martens 1871, 12).

A assunção de uma tal orientação, se, por um lado, tinha implícita uma crítica ao 

modelo económico e social preconizado pela economia clássica, por outro, estava longe 
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de promover um afrontamento entre o capital e o trabalho. As propostas apresentadas 

por estes autores, relativamente à questão social, incorporando as ideias fundamentais 

da fi losofi a krausista, se em primeira instância pressupunham a defesa intransigente da 

harmonização de interesses, a um nível mais elaborado iriam mais longe, sustentando 

na ideia de associação a solução para os problemas sociais existentes, ao promover a ele-

vação social do operário e a dignifi cação do seu trabalho: “Ao defender o princípio do 

associacionismo”, sublinhava Cunha e Amorim, “não estamos a promover a rutura com a 

ordem estabelecida; estamos a aperfeiçoá-la, permitindo ao operário satisfazer três direi-

tos do homem: o direito à propriedade; o direito ao trabalho e o direito a uma remunera-

ção justa” (Amorim 1881, 14).

Inspirada no Projeto de associação para o melhoramento da sorte das classes industriosas, 

apresentado por Silvestre Pinheiro Ferreira, em 1840, a ideia de associação entre o capital 

e o trabalho estava longe de estatuir uma rutura frontal com a nova ordem económica e 

social, uma vez que considerava a participação do operário dentro do formalismo típico 

da economia política (todo o operário deve ser considerado um capitalista).

Esta abordagem do económico pelo viés do social, que José Esteves Pereira, reportan-

do-se à obra de Silvestre Pinheiro Ferreira, catalogou de anticrematística, tomando como 

referência a designação de crematística utilizada por Aristóteles para nomear a economia 

(Pereira 1981, 24), se, por um lado, representou um distanciamento relativamente à eco-

nomia política clássica, por outro, não deixou de potenciar uma refl exão, reveladora de 

um profundo sentido de equilíbrio entre noções polémicas, como eram o livre-cambismo 

versus protecionismo ou o entrechoque entre o lucro e o interesse social da produção. 

O papel atribuído ao empresário, enquanto agente económico, refl etia isso mesmo: não se 

valorizava tanto a sua competência inovadora, mas antes a sua capacidade para interpre-

tar as necessidades do mercado: “O empresário sagaz”, escrevia, em 1884, Miguel Baptista 

da Silva, “é o que, sendo conhecedor das necessidades do mercado, procura supri-las. 

[...] Esta será, sem dúvida, a primeira qualidade do empresário: ser capaz de descobrir 

quais os produtos que são valiosos para os consumidores e poder facultá-los a preços 

competitivos” (Silva 1884, 12). 

Abordada por esta perspetiva, a função empresarial via-se imbuída de uma profunda 

responsabilidade social, que se traduzia na concretização de uma articulação entre o inte-

resse privado e o interesse comum. Dito de outra forma, sendo o lucro a remuneração 

legítima do empresário pelo desempenho de uma função arriscada e importante, o inte-

resse comum constituía-se como o padrão de referência e a justa medida que avaliava a 

correspondência entre o que devia ser o benefício razoável e legítimo do empresário e 

aquilo que em cada momento se considerava ser o bem-estar da comunidade. 
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Ora, por paradoxal e contraditória que esta orientação possa parecer, é precisamente 

nesta assunção de uma refl exão social do económico que podemos compreender melhor 

a forma como estes autores se posicionaram relativamente à economia política.

Com efeito, para eles, à economia política estava reservada uma função relevante: pro-

curar respostas para muitos problemas, criados pela expansão do capitalismo, para os 

quais ainda não tinha sido dada uma solução verdadeiramente clara e satisfatória. Estes 

problemas constituirão uma parte signifi cativa do que posteriormente virá a ser conhe-

cido pela questão social, no âmbito da qual se procederá à avaliação de muitas práticas 

resultantes da organização económica liberal.

Para concluir mesmo, gostaria de deixar três ideias que me parecem ser fundamen-

tais para a compreensão do processo de institucionalização da economia política, em 

Portugal:

1. O discurso económico produzido na segunda metade de Oitocentos é profundamente 

condicionado pela realidade nacional, que coloca questões bem diferentes daquelas 

que a escola clássica considerara, centrada nas nações mais desenvolvidas;

2. De um ponto de vista prático, esta orientação traduzir-se-ia na adoção de um discurso 

que, procurando articular o económico com o sociológico, inseriria numa perspetiva de 

análise marcadamente social o tratamento de temas como a povoação e o consumo, a 

concorrência e a organização da indústria, a justiça e a distribuição de riquezas;

3. O ensino superior da economia política desempenhou um papel determinante na pro-

moção deste saber de ponta, revelando, no entanto, uma enorme permeabilidade às 

preocupações sociais, que acabaria por funcionar como resistência a uma visão pura-

mente científi ca da economia.
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O Correio Interceptado, que se compõe de 63 Cartas, fornece ao longo dos seus textos exemplos 
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tória contemporânea. O modelo do periodismo da emigração londrina abriu a via, o arquétipo está 

agora instalado e projecta-se na produção dos periódicos deste período. Da autoria de José Ferreira 

Borges, emigrado em Londres, ao mesmo tempo que outros, como Simões Margiochi e Ferreira 

de Moura, estas Cartas merecem, no campo da crítica da política e no quadro do novo paradigma 
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No periodismo político do século XIX não é apenas o redactor de O Correio Interceptado1 

que nos conduz ao confronto e à analogia com o tempo em que vivemos, em que se 

assinala o que podemos apelidar de uma espécie de banalização da incompetência, 

do laxismo e da incúria e, ao mesmo tempo, da antítese da virtude política e da pra-

ticabilidade da justiça, no sentido em que os cidadãos de uma comunidade política 

devem coabitar em condições de justiça, vista como equidade. Trata-se de um campo 

de cultura que supõe que todos os cidadãos aderem a uma doutrina compreensiva, com 

a qual a concepção política que eles professam está entrosada de uma maneira ou de 

outra (Rawls 1993, 37).

Seja como for, O Correio Interceptado, que se compõe de 63 Cartas, fornece ao longo 

dos seus textos exemplos vários sobre o modo de estar em política. Aí são examinados 

com crítica espirituosa e intransigente diversos actos do poder político em exercício, e tra-

tam-se muitos assuntos de interesse para a história contemporânea. O modelo do perio-

dismo da emigração londrina abriu a via, o arquétipo está agora instalado e projecta-se 

na produção dos periódicos deste período. Da autoria de José Ferreira Borges, emigrado 

em Londres, ao mesmo tempo que outros, como Simões Margiochi e Ferreira de Moura, 

estas Cartas merecem, no campo da crítica da política e no quadro do novo paradigma 

comunicacional, a maior atenção.

Publicadas sem autor, em tamanho compatível com o bolso (“periódico de bolso”, 

poderíamos chamar-lhe), estas Cartas seguem o padrão introduzido por João Bernardo 

da Rocha Loureiro desde o Espelho (Alves 2009). O autor (Apolis2) coloca como objectivo 

a publicação mensal, se possível mais que uma vez. A dimensão “bolso” é explicada na 

introdução às Cartas: “assentei, enfi m, que saísse em miniatura para que tornasse mais 

facilmente impresso para donde veio manuscrito e escapasse por entre os dedos dos 

senhores polícias e pudesse enroladinho mirrar-se por espelho de fechadura, segundo 

fosse necessário, e passar por Breve da Marca se fosse deparar a mão de beata” (O Correio 

interceptado 1825-[1826], 4).

Com a data de 1 de Novembro de 1825 surge a Carta 1, que mostra, solidárias no 

infortúnio, três personagens que metaforizam sentimentos de origem diferente, mas 

caminhando num mesmo sentido. Entre os vários temas surgem: o tratado de inde-

pendência do Brasil, “assinado por um inglês e três brasileiros e nenhum português [...], 

1 O Correio Interceptado. Londres: na Imp. de M. Callero, 1825-[1826]. Este periódico compõe-se de 
63 Cartas (com prólogo), tendo a primeira a data de 1 de Novembro de 1825, e a última a de 24 de 
Agosto de 1826. Este texto integra uma pesquisa mais vasta sobre o estudo do periodismo político do 
Portugal oitocentista: “O Periodismo Político da Pós-Vilafrancada ao Setembrismo (1824-1836)”.

2 Opto por este pseudónimo, que assina a introdução, apesar de outros surgirem ao longo das Cartas.
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uma vergonhosa convenção” (Carta 1 1825-[1826], 9), que deixa ver, para os vintistas, o 

vazio de um título de imperador, de um rei que cedeu a sua soberania: 

Que os portugueses, tendo um rei imperador dessa nação, que se desmembrava deles, 

tinham em continuação o simulacro daquele poderio a que a conquista e a colónia os 

acostumara [...]. Mas, ao olho perspicaz, que opróbrio! Que aviltamento! [...] Eu não obsto 

ao reconhecimento da sua independência, esse foi sempre o meu pensar. O Brasil, uma vez 

que saboreou a liberdade, que por dois anos tivemos, merecia ser escravo se [...] não empe-

nhasse até a própria existência na sua independência. Porém, chegando a tratá-la [...], não era 

este o momento de cimentar da maneira mais duradoura possível a felicidade recíproca de 

ambas as nações? Que é um brasileiro senão um fi lho, neto ou bisneto de um português? [...] 

Ou foi casual, ou foi pensado [...]. Se foi pensado, então é evidente que todo este tratado, esta 

independência, este reconhecimento, este título de imperador, tudo é aparato e tanto monta 

como um desses estratagemas de que os governos comummente lançam mão para distrair a 

atenção do vulgo e, por momentos, fasciná-lo. (Carta 1 1825-[1826], 10-12)

Aqui tens o prémio da tua submissão, o título fi ca-te bem. Não te preocupes, pois, dos recur-

sos e dos rendimentos tratamos nós, podia ser a frase que melhor sintetiza o pensamento 

do autor e que certamente colocaria na boca dos ingleses. A crítica ao tratado mostra a 

oposição dos vintistas à fraude e à falácia em que estiveram envolvidos os ingleses e a 

burguesia brasiliense. 

A desigualdade de tratamento parece começar aqui. De “nação antes mais favorecida” 

à condição de “nação mais ou menos favorecida”, o tratado é o resultado de uma media-

ção estrangeira, que acaba também por interferir no processo de libertação que os bra-

silienses desejavam, e apenas de modo inconsequentemente conseguiram, tendo em 

conta o testemunho da personalidade brasileira, que bem se percebe: 

Adeus Constituição, adeus liberdade brasileira, adeus trabalhos e sacrifícios passados. 

Interveio nesse tratado um negociador estrangeiro e formidável por seu poderio. O seu inte-

resse o levou a intrometer-se e, desde agora, o levará a sustentar o que fez. Ligado com o impe-

rador, secundará os projectos dele, enquanto favoráveis à sua potência, embora desfavoráveis 

aos brasileiros. E como podem estes resistir ou desenvolver-se? (Carta 1 1825-[1826], 16)

Desenganai-vos o tratado é uma mera farsa [...]. Os logrados são os povos de um e de outro 

hemisfério. O desfrutador é o interveniente, o qual proibindo, como proíbe o consumo de 

todos os géneros coloniais, no que compreende a maior parte do Brasil, lhe introduz, sem 

excepção, todos os de indústria e produção sua e alheia. (Carta 1 1825-[1826], 21)
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Crítica torrencial, mesmo tumultuosa, destas personagens do Vintismo. Mantêm a tradi-

ção de escrever em Inglaterra contra a estratégia inglesa de domínio planetário. Anota-se 

a mesma escala telúrica do argumentário de outros publicistas portugueses que publi-

caram a partir de Londres. Neste caso, Ferreira Borges vai mais longe na sua análise ao 

tratado de independência do Brasil, quando descreve a vacuidade do título de imperador 

(bem à portuguesa e à sua cultura do postiço e das aparências), espécie de prémio supér-

fl uo em consecução do desejado domínio britânico. É uma hipótese controversa, mas que 

deve ser trazida à colação, sobretudo à luz da situação em que Portugal fi cou colocado, ou 

seja, em que nem a subalternidade lhe foi concedida. Aparentemente humilhados, mais 

uma vez, pelos ingleses. Qual era a qualidade da classe dominante que conduziu Portugal 

a esta situação? “Ocupados” e dependentes na metrópole, espoliados no Brasil, ao mesmo 

tempo que a Inglaterra coloca a ex-colónia na sua total dependência, quem foram os “ins-

trumentos” desta via cavilosa? Que benefícios colheram? Se, por um lado, se compreende 

a mágoa da perda, reafi rmada de modo veemente, apesar de a considerarem inelutável, 

sobretudo a partir de 1820, por outro, o conjunto dos argumentos apresentados solicita a 

nossa atenção para os meandros inexplicáveis que conduzem ao resultado fi nal e elevam 

Pedro à vacuidade de um título como o de imperador. Aparentemente, colocou-se nas 

mãos dos ingleses e entregou o Brasil por um título. Percebe-se melhor o modo como 

Pedro foi tratado até determinado momento pelos homens do Vintismo. Apenas a guerra 

civil lhe “lavou a face” e fez recuperar uma parte da imagem.

Se a Carta 2 (Carta 2 1825-[1826], 22-25) é uma exteriorização irónica acerca da legis-

lação que entretanto vai saindo em Portugal, um acto marcado pela inconsequência de 

quem a determina, já a Carta 3 é de um sarcasmo e de um humor que não podem ser 

ignorados. O humor e a ironia resolvem, pelo menos momentaneamente, de forma provi-

sória e agressiva, o que pode ser uma tensão social e política. Esse humor e essa ironia não 

ecoam do nada; se eclodem, é no seio de uma multíplice situação, trágica e vivida – polí-

tica, económica, social, religiosa ou cultural. Em derradeira instância, é um modo de evitar 

a “castração” não apenas do indivíduo/sociedade, mas também da própria materialidade 

do acto de criticar (olhar), de fazer representar e de escrever. A meu ver, é este o objectivo 

que se colhe desta missiva, pois que o autor sabe qual o sentido deste recrutamento fan-

tasmático e surrealista: 

[Não] terá v.m. aventado a razão por que se está fazendo um recrutamento tão activo e tão 

largo? [...] Que conquistas se meditarão? [...] Conversando com o barbeiro da minha freguesia 

disse-me que era para o Brasil. Desculpei esta tontice por ser de quem era. Este pobre pateta 

nem sabe dos alemães, nem da independência [...]. O que me parece mais provável é que 
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o ministério de Portugal, temendo que o reino dos Algarves se queira também indepen-

dentar, o que poria em grande risco a coroa portuguesa, se arma para evitar esse desastre. 

E, por certo, pois sabendo nós que a casa de Bragança absorve um quarto de Portugal, a 

do Infantado outro tanto, a casa da rainha uma boa porção, os bens da coroa nas mãos dos 

fi dalgos outra que tal, as ordens militares outro pedaço de monta, os frades e cabidos o resto, 

tendo os reis de Portugal em seu ditado o serem-no de Portugal, Brasil e Algarves daquém 

(que os dalém foram-se há muito), na África o senhorio da Guiné, que é nominal, porque de 

lá não lhe vem nada. E a respeito do senhorio da conquista, navegação e comércio da Etiópia, 

Arábia e Pérsia, me melem se há marinha militar ou mercante portuguesa, homem ou navio 

que lá fosse e acerca da Índia resta a alfândega de Lisboa, assim chamada por alcunha, por-

que o Rio de Janeiro como porto de escala lhe poupa a viagem da Europa. Se o ministério 

não retém os Algarves daquém em submissão e pegados ao reino-pai, adeus ditado, que fi ca 

só em palavras e em breve evaporado. Eu, pois, tenho de mim para mim que o recrutamento 

não tem outro fi m. Guerra externa não pode ser porque tudo jaz em paz. Há todavia uma 

outra coisa que me amofi na e é de onde há-de vir o dinheiro. (Carta 3 1825-[1826], 25-28)

O estilo de Ferreira Borges foge ao habitual, criticando a política, como coisa séria, mas 

por via do humor. Assinale-se o sarcasmo irónico sobre o abandono a que está votado o 

império, da Índia à África. Quanto aos alemães referidos no texto, refere possivelmente a 

grande colónia alemã, mas com maior certeza o heroísmo desta colónia na defesa da inte-

gridade brasileira durante a guerra contra a Argentina, em 1825, com a formação de dois 

batalhões constituídos por alemães, sob o comando de Daniel Hillebrand, incorporados 

no exército brasileiro.

Espécie de intercalação sobre o tema do império, à deriva, a Carta 4 mantém o mesmo 

estilo jocoso, desta vez reafi rmando as acusações feitas a Palmela por O Popular e 

O Portuguez. Em “discordância absoluta”, o redactor exibe o negativo do discurso e faz 

notar as “qualidades” que Palmela não tem:

Acha-se em Londres como embaixador português o exmo. snr. marquês de Palmela. 

Este fi dalgo (porque todos os marqueses o são nesta terra, como v.m. terá ouvido) é bem 

conhecido na Europa por suas virtudes e talentos fi dalgos e sabedoria de corte e de diplo-

mática [...]. É fi dalgo português e, nestes dois termos, se compreende o pundonor em pessoa. 

Ele acabou de servir no ministério português, de onde saiu despachado para embaixador 

e já v.m. vê que despacho supõe posto de acesso e, portanto, subiu para embaixador. E, se 

recebe ordens do ministro dos Negócios Estrangeiros, isso é por erro; se ele o remover, obra 

o que por direito não pode, e se o depuser, excede a sua jurisdição, porque o inferior não 
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pode depor o superior, etc. Pondo isto de parte, porque assim se costuma pôr tudo, permita-

-me v.m. que lhe diga que o exmo. snr. marquês de Palmela, como embaixador ordinário na 

corte de Inglaterra, é aquele por quem vêm todas as reclamações que o governo português 

venha a fazer [...]. Ora agora supor que um coronel e um ajudante iriam ali fazer parte daquele 

todo de que o snr. marquês está encarregado, por seu carácter, dever e poderes, e que o snr. 

marquês, como fi dalgo havia de sofrer um bate-barbas tão grosseiro, e fi car continuando 

embaixador, é desconhecer inteiramente o carácter daquele snr. e, em geral, de um fi dalgo 

português, que não sabem sofrer cócegas atrás da orelha, quanto mais açoites tão calvos 

que, por pouco, se lhe viam os miolos. (Carta 4 1825-[1826], 29-31)

O “berliques”, como lhe chama João Bernardo da Rocha Loureiro, e outros publicistas 

deste período não escapam à pena afi ada nem de Margiochi, nem de Ferreira Borges. 

Anotem-se os sugestivos itálicos que marcam a escritura e revelam a disposição do autor 

em não deixar passar em claro as incompetências, os postiços, as indignidades de uma 

melífl ua e untuosa fi gura decorrente do período revolucionário vintista. Palmela é uma 

personagem que a geração vintista não suporta pelas suas hesitações, ou seja, as indeci-

sões de alguém que fi cou a meio caminho entre a visão do mundo do Antigo Regime e o 

mundo de vida a que os inventores da liberdade em Portugal aspiram, à luz de princípios 

e ideais que é comum a razão humana aceitar. 

Ferreira Borges antecipa, no quadro da crítica da política, um género que vai fazer a 

glória do periodismo a partir de meados do século XIX, a que se associará a caricatura, um 

novo modo de produção da imagem, e a sátira políticas. Num repositório e requisitório 

mordaz, o redactor passa em revista de imprensa os anúncios da gazeta e a pequena 

notícia, a tenda das notícias que aludem, mas não mencionam, a estória do quotidiano 

dos burros que se desencaminham; das mulheres que se oferecem; das estatísticas estran-

geiras que se estranham; das obras que se publicitam; das lotarias que se sorteiam; dos 

pássaros que desertam; dos soldos militares em atraso que se pagam; dos ofi ciais demiti-

dos por conduta debochada; da campanha de Vila Franca, de Maio de 1823; do conde de 

Palmela, barco a vapor, que continua a ser conde; da junta de comércio, que nem para isso 

serve; das feiras francas, que provocarão enchentes de dinheiro, sempre em associação 

com o político da história; para numa asserção fi nal revelar a paz podre e a “alegria dos 

cemitérios” em Portugal: 

Aqui tem v.m. o resumo político deste mês de Portugal, do qual deve concluir comigo 

(se quiser, porque eu não obrigo ninguém) que o gazeteiro não tem nada de besta, nem o 

governo de impostor, nem o exército de repreensível, nem a Fazenda de perda, nem a justiça 
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de queixa, nem a literatura portuguesa de atraso, nem a moral de menoscabo. Tudo fl oresce 

a despeito do Inverno... (Carta 5 1825-[1826], 38-39)

Numa outra óptica, a falta de dinheiro é “resolvida” pelo autor na Carta 6, com o emprés-

timo de quatrocentos contos de réis, apesar da resposta negativa para novo empréstimo 

de oitocentos, um processo que o conduz a um novo e acrimonioso comentário:

Um mero ardil da parte do governo para experimentar a confi ança do banco, pois o 

governo tem ainda encaixotado todo o empréstimo que fez em Londres e vêm pelo mar as 

peças da independência todas numa peça só para fazer bom lastro e facilitar o transporte. 

El-rei vive em Mafra e os mal-intencionados dizem que é porque vê como pode remediar-se a 

míngua [...]. Coitados dos sonhadores: el-rei está em Mafra por causa do frio, que Mafra é um 

borralhinho... (Carta 6 1825-[1826], 40)

Gargântua, justitia e religião sob novas formas de representação e a 
inevitável deambulação brasileira

O caos da justiça, e um aparelho judiciário anquilosado (Carta 7 1825-[1826]), o Portugal 

milagreiro e das encomendações, sobretudo pela quantidade de santas que nomeia, as 

N.as S.as do Buraco, da Conceição, das Candeias, do Desterro, das Neves, das Dores, do 

Livramento, da Boa-Viagem, da Purifi cação, da Encarnação, da Lapa, de Agosto, de Março, 

da Soledade, da Conceição e de Santa Mónica (Carta 8 1825-[1826]), ou o despesismo 

incontrolável que, face aos números, levanta elevadas suspeitas de corrupção, são alguns 

dos temas tratados nestas Cartas: 

Acabo de receber as três tabelas da despesa da ucharia real dos anos de 1803, 1804 e 

1805 [...]. Ora meu amigo, perdoe-me que lhe diga que nem acredito o de então, nem o de 

hoje. 352 502 551, no primeiro ano! 368 743 272, no segundo e, em 1805, 407 410 468 rs.!!! 

Quem há aí de goelas tão escancaradas, que engula semelhante ucharia? Nem as ucharias de 

Pantagruel e do nobilíssimo Gargântua consumiam tanto. Sabe v.m. que as duas primeiras 

somas nadam perto e a última excede um milhão de cruzados? Eu bem vejo uma adição de 

300 arrobas e 27 arráteis de presuntos; 2782 arrobas de toucinho; 292 arrobas de manteiga 

de porco; 2667 cântaros de azeite; 22 477 sacas de carvão e 5624 arrobas de vene, comedo-

rias de criadas e ordenados de ofi ciais das reais cozinhas e pensões. Entretanto, que homem 

pode haver que aprove contas que tais? Sabe el-rei disso? Mas saiba, que não saiba, se isso 

é verdade, deve ir para as galés cada pessoa das cozinhas e dos compradores por cada men-

digo que peça esmola na circunferência de doze léguas em redondo do palácio de Queluz, 
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a quem só os sobejos dos desperdícios deveriam de fartar. Diz mais v.m. que a despesa das 

reais cavalhariças andava em 197 397 976 rs.; o ordenado dos picadores em 9 500 000 rs. e a 

música em 6 400 000. Música de cavalariças dezasseis mil cruzados! Meios tão caros nunca 

ninguém pagou [...]. Deus o livre a v.m. das indigestões e do estrugido dos relinchos que 

a ucharia e a música têm de causar a tanta gente. Acerca dos picadores não digo palavra, 

porque pelo ordenado acho pouco para tanta besta que s.m. sustenta e o bom povo paga. 

(Carta 9 1825-[1826], 49-51)

País de “glutões” e de bocas sorvedouras com vasos comunicantes para outros espaços 

de consumo é a dedução possível sobre este astronómico consumo em bens alimenta-

res. Ou seja, a alimentação, ontem como hoje, a servir de aparato encobridor de outros 

consumos indecifráveis no espaço da corte. Ferreira Borges, ao trazer estes números à 

luz do dia para os publicitar junto do círculo de leitura, mostra bem uma das razões do 

estado de degradação económica a que chegou o reino, com números desta grandeza. 

Nem o monarca escapa ao desejo indirectamente manifestado de o enviar para as galés, 

sobretudo quando dá nota do inimaginável número de mendigos que devem existir em 

Portugal.

O transtorno é evidente sobre o que se passa em Portugal, se atentos ao que vão men-

cionando outras Cartas. O resultado do tratado da independência do Brasil é objecto de 

remoque, seja pelas consequências fi scais, seja pelas económicas ou políticas. Mas ao 

autor não escapam outras considerações que visam outras estruturas do reino e outras 

fi guras institucionais, como o poder judicial e os seus desembargadores:

Estes senhores, há tempos a esta parte, têm assentado em roubar-nos o fato dos enfor-

cados, que de jure nos é dado e de que por nossos bons passados estávamos em mansa e 

pacífi ca posse, com ciência e paciência dos fi nados, porque réu que lhes caia na mão, ainda 

que o crime seja capitalíssimo e a prova lece meridiana claridior, lá o esfolam eles e, depois 

de perder até a camisa do corpo, com um acórdão, em que recebem e julgam provados os 

embargos de restituição, a pretexto de uma nulidade que descobrem no rosto do feito, cujo 

autuamento no Ano do Nascimento foi escrito com a pequeno, atiram a voar todo o processo 

ou julgam os indícios purgados na prisão e o meu amigo salteador de estrada volta airoso 

ao seu primeiro ofício e principia por arrancar as entranhas da testemunha [...]. O caso é mais 

sério do que se pensa, porque [...] quem me diz a mim [...], não se achando ninguém, porque 

se não prende ninguém tendo dinheiro, ou coisa que o valha, dê na cabeça cá destes meus 

senhores desembargadores [...] e, quer a peçam ou não, amanheçam um dia os meus autos 

com uma chapada de grude em cima do assento, que me fez ofi cial de justiça, como eles 
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fazem quando mudam de tenção pela intenção entendida [...] e seja publicado à sorrelfa, 

como é costume [...] um acórdão: Vistos estes, etc. Enforcado seja o carrasco etc., eu vá reger a 

acção pela passiva? (Carta 14 1825-[1826], 62-63)

Coloca a ridículo a aplicação da justiça em Portugal, o sentido corporativo de classe, a 

terminologia inacessível, os meandros processuais, o pretexto para um poder discricioná-

rio, praticamente absoluto, o arcano do estado do inatacável aparelho judiciário actual, 

de que os aspectos processuais são a mais evidente das discrepâncias que abrigam ocul-

tos desígnios, nem sempre clarifi cáveis. Esta pequena transcrição exibe generosamente 

o porquê das lentidões e das prescrições que servem, normalmente, os mais protegidos.

Varia de tema, não de objectivos, como é o caso da revisitação à história da Rússia, a 

propósito da morte de Alexandre (morte natural ou assassinato) e de toda a história de 

assassinatos na corte russa, para concluir, dirigindo-se, de modo ínvio, a Pedro, imperador 

do Brasil: 

Aqui tem v.m. o que são os imperadores e os czares e o que eles têm sido. Creia agora o 

que quiser, porém, note sempre que o recinto dos paços imperiais tem em todos os tempos 

apresentado uma série de crimes, de crueldades, de opróbrios, de irreligião, de desmoral, 

de torpeza, de abominações e celeratismo desconhecidos a todas as mais ordens ou classes 

sociais, até no nome. Como é possível que não haja inimigos de semelhantes tronos? (Carta 

15 1825-[1826], 68-69)

De tema em tema, olha o estado da Europa, depois da morte de Alexandre, e a impor-

tância do facto para ser colocado defi nitivamente um termo à Santa Aliança, agora que os 

seus exércitos entram de folga: 

Se os povos querem deveras ser livres aí têm ocasião [...]. Eis aí, meu amigo, o que desejava 

dizer às orelhas de todos os reis continentais da Europa: «Se tendes algum resto de senti-

mento de humanidade, transigi com os povos. Consenti-lhes instituições adaptadas às luzes 

do século e poupai que conquistem com sangue o que a natureza lhes outorga e só a força 

impede. Os oprimidos são mais que os opressores. A luta é desigual, o vencedor certo. Único 

obstáculo o tempo». (Carta 16 1825-[1826], 71)

O aviso vai também para o monarca português, logo seguido de um outro, a propósito, 

mais uma vez, do propalado tratado de independência do Brasil, que uma carta de lei, 

“o documento ministerial mais extraordinário, nojento e revoltante, que tem saído da mão 
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de todos os pedantes, que têm sevandijado as secretarias de Estado de Portugal” (Carta 17 

1825-[1826], 72), titula como “Tratado de Amizade e Aliança”, e outros chamam dos mais 

variados nomes, de paz, de reconciliação, em que o rei é simultaneamente imperador do 

reino unido de Portugal e Algarves, herdeiro da coroa de Portugal, um conjunto de incon-

sequências e incongruências em que navega a monarquia portuguesa depois do rude 

golpe da perda do monopólio do comércio do Brasil. O redactor termina com mais uma 

humilhante invectiva que vai directa ao coração do poder político em Portugal: “Fizeram 

muito bem os brasileiros em levar à ignomínia um ministério [...], que os ignorava, é claro, 

pela vacilação, incerteza, atordoamento e alucinação [...]. Lembra-me acabar com esta de 

Voltaire, que diz que «à medida que são bárbaros os países ou os corações fracos, mais 

voga tem o cerimonial. O verdadeiro poder e a verdadeira política desdenham a vaidade” 

(Carta 17 1825-[1826], 79), princípios reafi rmados na carta seguinte. Com efeito, o autor 

retoma, mais uma vez, a tese da inanidade do título de imperador, atribuído como prémio 

pelos ingleses, e denuncia a estratégia de colonização do Brasil pela Grã-Bretanha: 

Apresenta-se a oportunidade do engodo de um reconhecimento fantástico de indepen-

dência, oferecem os ingleses o seu préstimo e fazem um tratado entre Portugal e o Brasil, que 

seja a base a outro melhor para eles. E fi cam embasbacados pai e fi lho, aquele mui contente 

com um nome ridículo, este mui satisfeito porque alcança a mediação da primeira potência 

europeia [...], e, em resultado, o mediador foi marcar o sítio e estabelecer as bases seguras de 

mercados de consumo dos seus géneros e impedir que o Brasil melhore naquilo em que deve 

de estar sempre dependente do mediador para prover-se, embora o pudesse ter próprio [...]. 

Desgraçados povos, sacrifi cados à estupidez e alvedrio de um punhado de néscios. (Carta 18 

1825-[1826], 81-82)

A bancarrota (Carta 19 1825-[1826]); as comendas (Carta 20 1825-[1826]), a “melhor isca 

para cevar o anzol, em que pescam corações, reptilidades, zumbaias com toda a caterva 

de bajulações nojentas e degradadoras da espécie governada, do que são fi tinhas de 

diversas cores, estrelas e alcunhas de barão, visconde et reliqua” (Carta 18 1825-[1826], 89); 

um cardeal fi nado, colocado entre “aqueles virtuosos, que mais se avantajam em redu-

zir os homens ao estado de brutos, apagando-lhe aquela razão, que tão fatal tem sido 

à Igreja ocidental e que tem reduzido o servo dos servos de Deus à inutilidade” (Carta 

21 1825-[1826], 94); a legislação dos enjeitados (Carta 22 1825-[1826]), “lei d’empurra”, 

como lhe chama, apropriando, O Portuguez, n.º 86; a legislação arbitrária (Carta 23 1825-

[1826]), com proveito particular, que faz almoeda da vergonha e da consciência; os maga-

refes europeus da dignidade do género humano (Carta 24 1825-[1826]), que enfrentam a 
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hostilidade da “aliança santa” dos Estados americanos, reunidos no Panamá, são temas, 

entre outros, abordados nestas Cartas, de maior ou menor importância, com menos vigor 

ou mais empolgamento, como é o caso da Igreja e do catolicismo: 

A cúria de Roma não tem melhorado e a tarifa das indulgências e dispensações canó-

nicas o mostra. Aí se taxam, a preço de dinheiro, Cartas de guia para o Purgatório e para 

o Céu, aplana-se a estrada da desmoralidade e, quando os tribunais civis estão punindo o 

delito, o papa comprado apaga o pecado anexo a esse crime. O ouro na botica do pontífi ce 

é o sabonete com que se lavam as torpezas da alma. E o mais é com a mais impudente e 

escandalosa profanação da vontade divindade, cujos atributos venerandos se vilipendiam 

quando se fazem participantes dos caprichos dos homens. Sendo isto factos, uns que a his-

tória tem conservado, outros que a nossa inspecção diária comprova, com que insolência 

e abuso se taxam por inimigos do altar os inimigos de Roma e dos padres, que professam 

os mesmos princípios de desmoralidade? Se altar são padres, sejam bons e terão amigos e 

serão respeitados. Se altar simboliza a divindade, aonde está esse inimigo do ente supremo? 

Nas perseguições que há trinta anos duram na Europa ainda não há um exemplo, não há 

facto legitimamente comprovado, que certifi que a existência desse insensato. E, se o há, é 

digno de hospital e não de forca ou fogueira. Em que código está caucionada a lei que manda 

punir o mentecapto? Se a Igreja de Roma faz leis para punir os que carecem de imputação e 

só ela faz crime a análise dessa lei, que há pois nisto senão o aviltamento estudado da espécie 

humana? O desejo do domínio universal, a sofreguidão de um despotismo sem limites e o 

temor de que a razão acorde são os pretextos da lei: o terror é o seu apoio, o embrutecimento 

humano o território de seu império, os padres os executores, as armas a superstição e o fana-

tismo. E a tudo isto chamam altar!! (Carta 29 1825-[1826], 144-145)

A alongada transcrição é merecida e devida a Ferreira Borges, porque é difícil exprimir por 

paráfrases a lúcida emoção com que o autor se debruça, pronunciando o indizível, sobre o 

laxismo, a incúria, a corrupção, o nepotismo da Igreja sediada em Roma, que, na sua into-

lerância, persegue, condena e queima os cristãos que discordam dos seus dogmas, teçam 

críticas ou coloquem obstáculos à sua administração das consciências religiosas. O relevo 

dado a um Deus punidor, em detrimento de um Cristo “guerrilheiro”, o do cristianismo pri-

mitivo, que pouco ou nada tem a ver com as práticas cultualistas e os ritos ostentatórios 

dos burocratas da cúria romana, os autos-de-fé, as barrocas autopunições públicas, está na 

origem deste longo processo, desde que Constantino ofi cializou o cristianismo.

Mas também a política internacional, as interrogações sobre as atitudes da Santa 

Aliança, da Inglaterra, as consequências a vários níveis da independência do Brasil 
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– diplomas universitários, empréstimos, convocação de cortes brasileiras (Cartas 31, 32, 

35 1825-[1826]) – têm assento nas cogitações do autor. A superstição merece-lhe também 

uma refl exão razoavelmente alongada. À pergunta “Que coisa é superstição?” responde: 

Examinando o objecto com atenção acharemos que a superstição tem por fundamento 

ignorância dos atributos morais de Deus, porque nunca chamamos supersticioso o homem 

que tem opiniões erróneas dos atributos naturais da divindade. Como a superstição nasce 

da ignorância e credulidade é também infl uída pelas paixões. O temor é que de ordinário 

tem nisso mor quinhão, sem embargo de que outras paixões também nela intervêm [...]. Isto 

posto, parece-me que a superstição pode defi nir-se como a opinião ou acção absurdas, resul-

tando de ideias indignas ou defectivas dos atributos morais de Deus. Se, às vezes, se toma de 

outra sorte é por impropriedade de aplicação. (Carta 36 1825-[1826], 170-171)

O epistológrafo fornece exemplos em todos os credos religiosos, mas debruça-se sobre 

as inconsequências do catolicismo: 

Se os católicos romanos fossem consistentes consigo mesmos e com as máximas e práticas 

devem julgar Deus como um ente que cede a empenhos [...]. Eles crêem que Deus é injusto 

ou não hão-de crer na transubstanciação, porque ela supõe que Deus pode dar ordens direc-

tamente contrárias aos princípios da crença, de que dotou o espírito humano. Eles conside-

ram uma estrita aderência a uma variedade de cerimónias, a formas, a pompa e ostentação, 

como essencial ao culto de Deus. Isto é tratar Deus como um ente vanglorioso. Eles julgam 

dever seu extirpar as heresias. Isto é supor Deus um ente cruel e vingativo [...]. Uma história 

judiciosa da superstição devera ser uma obra curiosa e de bom passatempo e apresentaria o 

carácter do homem num ponto de vista notável. A superstição prevalece com mais força em 

espíritos fracos e descultivados e é mais frequente no sexo feminino e nas classes mais baixas 

da sociedade. Em todas as idades tem tido as mesmas feições e ganhou mui cedo admissão 

na ciência da medicina. (Carta 36 1825-[1826], 173-174)

O autor desconstrói e denuncia os dogmas e as contradições do catolicismo, exibindo 

uma visão racional e antropológica de um terreno fértil para os profetas do embuste, 

uma actualidade que não esquece os médicos milagreiros. O que lança as gentes para 

os braços dos diferentes tipos de profetas do embuste não é apenas o seu sentimento de 

dependência e o seu desejo de colocar esta dependência na conta de forças “superiores”, 

mais aceitáveis; é também, em defi nitivo, o seu desejo de reforçar esta dependência e 

não tomar nas suas próprias mãos a resolução dos seus problemas. Em resumo, tomemos 
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o exemplo da astrologia, que, podendo aqui ser considerada como uma consequência 

da superstição, não exprime somente a dependência, mas é igualmente uma ideologia 

da dependência, uma tentativa de reforçar, e de qualquer maneira justifi car, as peníveis 

condições da existência. Mas, na actualidade, existem coisas mais graves. Refl exo da opa-

cidade da realidade empírica, a astrologia é por si própria tão opaca que pode ser facil-

mente aceite por pessoas cépticas e desencantadas. Como afi rma Adorno: “O culto de 

Deus foi substituído pelo culto dos factos”. O que caminha a par com a crescente fé nos 

factos “é que a informação tem tendência a substituir cada vez mais a investigação e a 

refl exão intelectuais”. O elemento de síntese, no sentido fi losófi co clássico, está cada vez 

menos presente, de maneira que legitimamente podemos afi rmar com Adorno que “a 

astrologia é a moeda a pagar por se ter negligenciado o pensamento interpretativo a 

favor do lucro da colecta dos fi ns” (Adorno 2000).

Esbanjamento nacional, bancarrota no horizonte e outros andamen-
tos vários da comunicação política

Se o nosso epistológrafo muda de tema, não muda de rota, para abordar as causas 

da decadência de Portugal, que são várias e radicam nos séculos anteriores. Contudo, 

o período mais recente da história serve-lhe para abordar o aprofundamento dessas 

causas que remete para a invenção do papel-moeda em 1796, e o descontrolo que esse 

acto provocou nas fi nanças públicas pelo facto de não ter sido possível controlar o seu 

valor facial, para as invasões francesas e para o absentismo do rei-imperador (com licença 

de M’Culloch), um complexo processo que abrange a ideia de corte e o que essa ideia 

implica (ordenados, rendas públicas e particulares), além do baldeamento, sem retorno, 

de enormes riquezas de Portugal. Pode dizer-se que Borges chama a atenção para algo 

que normalmente está afastado das cogitações dos historiadores: a importância da fuga 

do monarca e respectiva corte para o Brasil, no aprofundamento da crise estrutural que 

afectou Portugal, sobretudo se pensarmos no sistemático desvio de fundos essenciais à 

sobrevivência, para continuidade da corte e dos milhares que a acompanharam, um pro-

cesso com alguns pontos de contacto com a guerra colonial que Portugal viveu no século 

XX, em que a receita fi scal, proveniente da nação, se esvaziava no sustento de uma guerra 

que não era a da maioria. 

Por outro lado, a liberdade de comércio, que incoerentemente todos queriam desde 

que o Brasil continuasse um exclusivo nacional, a guerra, o aparelho de Estado adminis-

trativo, político e militar, incólume, e as receitas, que deviam suportá-lo, enviadas para o 

Brasil, levam o redactor, entre outras razões, a um amargo comentário: “Mui rico era por 
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certo Portugal para escapar por vinte e quatro anos com vida a tantos golpes” (Carta 37 

1825-[1826], 181). A previsão da bancarrota fi nal que contribuiu para o 24 de Agosto de 

1820, a que se seguiu a rebelião de 1823, na qual, como afi rma o autor: 

Não há um só homem [...] que não viva de abusos, não lucre pelos abusos e não espere pros-

perar nos abusos. Se não, diga-me v.m. se viu em Vila Franca [...] algum negociante, fabricante 

ou lavrador, que tenha estas qualidades como sua ocupação, sem as achegas do contrabando, 

da administração, da comenda ou morgado e aspirância a empregado público [...]. Se estes tais 

não são o que se chama nação, então deve concluir que são facção e que a façanha se chama 

exactamente rebelião que a nação deve castigar. (Carta 37 1825-[1826], 182-183)

Perante estes factos, a pergunta e a resposta sacramentais: “Quando virá outro 24 de 

Agosto? Será ele tão mansinho e festival como foi o de 1820? [...]. A resposta a esta per-

gunta tem para mim uma difi culdade mais vencível do que o receio de anunciá-la [...]. 

Tais são os efeitos da ignorância impregnada de adulação e interesse. Se a época é incerta, 

a queda é todavia certa” (Carta 37 1825-[1826], 184-185). 

Face a tais asserções, ocorre perguntar, parafraseando o autor: “Quando virá outro 

25 de Abril? Será ele tão mansinho e festival como foi o de 1974? Se a época é incerta, a queda 

é todavia certa”. A história não se repete mas as perguntas sim, sobretudo quando nos 

encontramos na actual crise.

Circular de questão em questão, sempre com a mesma intensidade e perspicácia, seja 

do ponto de vista estrutural ou conjuntural, é uma actividade que merece a Ferreira 

Borges comentários oportunos. Se as temáticas estruturais que O Correio incorpora ao 

longo da publicação das suas Cartas são uma constante, esse facto é um estímulo para 

abordar temas que atravessam o espaço do conjuntural, como pode ser o caso de um acto 

censurante, a morte de João VI, as práticas médicas em Portugal ou ainda o esbanjamento 

do património do reino. Pompa, arrogância e ignorância são a matriz de um regime que 

já não consegue desprogramar a fase terminal a que chegou, independentemente das 

recidivas temporárias.

Posto isto, importa explicar que o interesse normativo em conceptualizar o funciona-

mento do Espaço Público Liberal surge, precisamente, num momento de desagregação 

do Espaço Público Representativo e da ruptura irreversível com a monarquia absoluta, 

reforçada pela ausência do uso público da razão, e do debate, e pela restrição dos actos 

do exercício do poder. É um processo de alteração da natureza do poder que coloca frente 

a frente a prática do segredo, que assiste à perpetuação de um poder fundado no arbi-

trário (voluntas), e a publicidade, ao serviço de uma legislação que vai impor-se tomando 
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por sustento a razão (ratio) (Habermas 1978, 36). São a razão e a crítica constantes que 

vão transformar a natureza do poder, chamado doravante a comparecer perante o fórum 

público. Uma tal exigência de transformação da natureza da dominação política expri-

miu-se na querela que teve lugar entre o século XVI e o século XVIII sobre a razão de ser 

de uma Constituição. Esta querela opunha os defensores do poder real absoluto aos que 

procuravam limitá-lo, submetendo-o às regras fundadas na razão, universais e permanen-

tes. Foi em torno desta relação crítica que se organizou o Espaço Público propriamente 

político, cujo objectivo era colocar em debate o conjunto das medidas tomadas pela 

administração para enquadrar e estimular as trocas. Na realidade, estas medidas não inte-

ressavam somente os principais actores da produção capitalista. Elas diziam respeito tam-

bém, cada vez mais, a largas camadas de população urbana cuja reprodução dos meios de 

sobrevivência dependia doravante da política. Por este facto esta reprodução tornava-se 

uma questão de interesse público. E, como afi rma Habermas, “o medium desta oposição 

entre a esfera pública e o poder é original e sem precedentes na história: é o uso público 

do raciocínio” (Habermas 1978, 38).

Aliás, o desenvolvimento do Espaço Público Liberal mede-se, desde logo, pelo grau da 

discussão entre a imprensa e o Estado que se desenrola ao longo do século XVIII e princí-

pios do século XIX, e Portugal não escapa a esta disputa. A função crítica face às práticas 

secretas do Estado é, simultaneamente, o erigir da discussão de uma vontade capaz de 

colocar fi m à dominação, e as forças sociais, que desejam infl uenciar as decisões do poder, 

fazem apelo a um público que faça uso público da sua razão, a fi m de legitimar perante 

este novo fórum as suas exigências. Não há mais lugar à política furtiva, aquela de que os 

cidadãos só se apercebem por via das consequências.

Neste contexto, certamente não por acaso, em articulação com o “mansinho e festival 

de 1820”, o redactor traz à colação a intervenção censória de um dos mentores da contra-

-revolução, que escapou praticamente incólume à Revolução de 1820. Refi ro-me a José 

Agostinho de Macedo, que verbera com as suas censuras obras como Feitos memoraveis 

da Historia de Portugal, no fundo, dois livros, Dilicias da Historia de Portugal e Revolução de 

Portugal, da autoria de Vertot. É uma censura que não escapa à crítica do redactor, face 

ao modo como Macedo invectiva os pedreiros-livres e os jacobinos, duas categorias em 

que incorpora todos os opositores ao regime: “A censura do livro é a menor parte. É desta 

laia a gente que em Portugal troveja nos púlpitos e decide do que se imprime” (Carta 38 

1825-[1826], 195).

Consequente com os princípios e convicções liberais, a morte de João VI é pretexto para 

a produção de uma Carta (39) que tem um destinatário virtual, objecto de execração dos 

liberais peninsulares: o monarca espanhol Fernando VII, que recuperou o trono, em 1823, 
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como rei absoluto, e a quem parece ser dirigido o aviso, pelo viés da instrumentalização 

do acaso. Mil e doze dias dias durou a liberdade em Portugal (24 de Agosto de 1820-2 de 

Junho de 1823) que João VI havia espontaneamente jurado: 

Foi rei absoluto desde o dia 2 de Junho de 1823, porém morreu em 10 de Março de 1826, 

isto é no último de outros tantos 1012 dias! Nem mais um dia de vida lhe foi outorgado! 

Eis, aqui, aqui como a mão do omnipotente decepa, sem equívocos, a cabeça do perjuro. 

Que lição para os déspotas se eles tivessem religião. (Carta 39 1825-[1826], 196)

Por outro lado, a morte do monarca é fundamento para mais uma violenta diatribe 

contra as práticas médicas em Portugal – uma invariante neste período, sobretudo nos 

publicistas do Vintismo –, a propósito dos boletins médicos e das progressivas melhoras 

do monarca, em simpatia e sintonia com as progressivas mentiras, ou seja, “famosos bole-

tins de melhoras progressivas até à morte inclusive [...]. Qual seria o método da cura que 

os doutores barões e conselheiros seguiram nesta, que capitularam de indigestão acom-

panhada de insultos nervosos?” (Carta 42 1825-[1826], 205-206). A consequência e a sua 

denúncia fi cam à vista: o vazio do poder com o estado de saúde terminal e a morte do rei. 

Um governo de transição que não se sabe em nome de quem governa, mente ao povo, 

oculta o estado de saúde do rei, até que este faleça (Cartas 43, 44 1825-[1826]). 

Também a dissipação do património vem à luz do dia. As arrobas de ouro de que o rei 

desapropriou o povo merecem-lhe o recurso à Arte de furtar: “Cap. 15 – Não cuidem os reis 

que, pelo serem, são senhores de tudo, como o grão mogor e o grão turco que se fazem 

herdeiros dos seus vassalos” (Carta 45 1825-[1826], 216). Tendo sempre presente uma lei-

tura actualizada do periódico que neste trabalho se analisa, a sua “transumância” para os 

dias de hoje, pode dizer-se que assistimos em 1826 a um tipo de comunicação política 

que, nada tendo a ver com o desejo destes periodistas, se assemelha à comunicação polí-

tica que, numa estratégia sedutora, visa exclusivamente a venda de um produto, por via 

da intervenção dos “iluminados” da vacuidade retórica: 

Leia v.m. na Gazeta qualquer medida adoptada pelo governo e verá com que pompa e arro-

gância se explicam. Manda-se emprestar um pouco de palha aos lavradores até nova seara e, 

eis aí, engrandecida esta benefi cência, magnanimidade e paternidade, sem exemplo, de s.m. 

Queimam-se meia dúzia de contos de réis em papel (emitindo-se o dobro solapadamente) e 

só falta cantar um Te Deum pela extinção da dívida pública. Remenda-se um bocadinho de 

estrada pública e já os nomes dos intendentes, engenheiros, delineamentos [...], assiduidade 

incansável, com mais uma centena de palavras vazias exortam um aranzel que faz ter asco 
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às estradas de Inglaterra [...]. Estabelece-se uma escola de cirurgia num hospital e já não há 

campo na Gazeta para o arruído [sic], os nomes de Edimburgo, Paris e Londres somem-se nas 

pontinhas das lancetas do hospital de S. José. Em boa fé, meu amigo, se falar com qualquer 

desses enfatuados patetas, verá como mascam das coisas estrangeiras, dos inventos novos e 

como empolvilham a calva de qualquer imitação, que apropriam, fazendo-a de sua invenção, 

quando já no tempo dos godos era trivial e cediça [...]. Que famosa história de sandices não 

perde o mundo científi co de se não imprimirem os registos dos nossos arquivos diplomáticos? 

Enquanto isto vai de excelências para cá e excelências para lá, com a mais alta consideração e 

tenho a honra, há só que lamentar a perda de salários. (Carta 46 1825-[1826], 219-222)

Inabalável e arrasador, Ferreira Borges leva ao cume a sua emotiva discursividade, mis-

tura humor e dramatismo, denuncia um tempo prenhe da aragem do infortúnio, como 

o Miguelismo iria demonstrar, e a actualidade iria, por outras vias, outros modos, outras 

fi guras (quem podia imaginá-lo?), perpetuar. 

A Constituição de 1822 merece-lhe a mais longa Carta, apontando os defeitos que, em 

sua opinião, contém o documento fundamental do reino, para concluir de modo a que 

não existam dúvidas sobre o seu parecer e a sua posição: 

Tenho apontado os defeitos, ou antes os que me parecem defeitos da Constituição de 

1822. Quando a Europa abrir os olhos [...], então essa Constituição de 1822 será em mui 

grande parte de aproveitar. Talvez alguns defeitos hoje serão então feições de formosura. 

Cumpre marchar com o tempo, com o lugar, com o modo e, numa palavra, com os homens 

tais quais são, e não tais quais devem ser, para enfi m se conseguir que eles sejam o que 

podem e devem de ser. (Carta 49 1825-[1826], 260-261)

Conclusão

É isso mesmo, escrever com o tempo, estar com o tempo e o modo para que o imagi-

nado horizonte de chegada tenha a possibilidade da realização. Dominar para dirigir, de 

acordo com os homens, para ajudar à sua transformação, i.e., o que podem e devem ser.

Seja o que for, como, neste contexto, não funcionam nem a censura nem a “censurali-

dade”, Ferreira Borges, incondicionado, sem interditos, em consonância com o seu pen-

samento, produz um discurso que não deixa pedra sobre pedra no edifício do Antigo 

Regime. A teoria da justiça coloca-se, para o autor, no centro da política, é substância da 

política responder às questões que levanta a injustiça, teoria da justiça, que, assente num 

critério de imparcialidade, é a partilha equitativa da liberdade. Crítica, sem concessões, da 

noção de exercício do poder: sob a aparência do quotidiano, Borges faz falar a sua época 
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dela própria. Qualquer pretexto, antigo ou moderno, é matéria de refl exões, subenten-

didos múltiplos, reminiscências ressuscitadas, aproximações, genealogias, recorrências, 

reaparições, entrecruzamentos. As “imagens” só possuem um sentido se o crítico as con-

siderar como espaços de energia e de cruzamento de experiências decisivas. A sua discur-

sividade adquire o seu verdadeiro sentido graças à força insurreccional que encerram; só 

assim é possível fugir ao laxismo ecléctico generalizado da formação portuguesa. Resistir 

é “não desejar o poder”, é “criar e desenvolver contrapoderes e contraculturas”, é “afi rmar 

que, contrariamente ao que se possa crer, a liberdade não é um ponto de chegada”, é 

sermos “alegres e solidários” contra um poder que nos deseja “tristes e isolados”. Existe 

neste novo breviário do pensamento liberal uma parte de utopia, mas também um apelo 

salutar a um olhar crítico sobre o mundo. Com efeito, este requisitório contra o Antigo 

Regime, no tempo da mundialização da liberdade, denuncia com força o “sistema de 

dominação total” estabelecido pelo absolutismo em Portugal, que soube fazer da “liber-

dade individual uma experiência inigualada de desespero”, ao mesmo tempo que a sua 

supremacia conduziu à “erradicação simultânea da política e do pensamento” um sistema 

que outorga e conduz a um laxismo de si, sem qualquer saída.

As restantes Cartas não variam em relação ao conjunto, mantendo a mesma análise acri-

moniosa, visando os poderes instituídos, Estado e Igreja, confrontando a sua cosmovisão, 

em desacordo com outros mundos de vida bem mais prospectivos. Ferreira Borges reju-

bila, na Carta fi nal (Carta 63 1825-[1826]), com a Carta, a que chama Constituição. Iludido, 

não previu, como outros fi zeram, que este era um acto sem consequências que o poder 

tinha encetado e Miguel iria esvaziar.
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“Pilatos perguntou-lhe: ‘Mas, que é a verdade?’”

 (João, 18, 38)

“Verdade co’a mentira se mistura”

A mentira (Agostinho 2007, 457-477; Constant 1796, 75-77; Derrida 2012; Kant 1997; 

Nietzsche 1997, 213-222) tem uma presença constante, quase obsessiva, na obra humorís-

tica de José Daniel Rodrigues da Costa1. A começar pelos títulos dos periódicos que redi-

giu: se o Almocreve de Petas, cuja primeira edição foi publicada entre 1797 e 1800, a intro-

duz através de um sinónimo em que a força da palavra surge de algum modo mitigada, o 

seguinte, lançado em 1801, ostenta um título que é todo ele uma declaração de princípios: 

Comboy de Mentiras, vindo do Reino Petista, com a fragata Verdade Encoberta por Capitânia.

Em O Espreitador do Mundo Novo (1802), a tónica é posta na descoberta da verdade pelo 

óculo curioso da fi gura que lhe dá o nome e que aparece representada na gravura da 

página de rosto. No Barco da Carreira dos Tolos (1803), mentira e verdade defrontam-se nos 

folhetos mensais, enquanto no Hospital do Mundo (1805), o subtítulo desta “obra crítica, 

moral e divertida” explica que ali “é médico o desengano e enfermeiro o tempo”.

Já na Câmara Óptica, que teve uma existência atribulada – iniciada em 1807, sofreu duas 

interrupções prolongadas, a primeira de vários meses, entre meados de 1808 e Dezembro 

do mesmo, a segunda de dois anos, entre 1809 e 1811 –, o subtítulo remete para as “vistas 

às avessas” que “mostram o mundo às direitas”. Ali refere, signifi cativamente, “as minhas 

verdades, temperadas com as petas” (Câmara Óptica, VII, 19).

Noutras obras, não periódicas, do universo de José Daniel Rodrigues da Costa, como as 

Rimas, de 1795, ou Ideias Vagas sobre Vários Assuntos (1822), afl oram igualmente a verdade 

e o desengano, de um lado; mentiras, petas, ópios, fi ngimento, de outro, numa relação 

aparentemente dicotómica mas que por vezes assume uma forma dialéctica (Escarpit 

1960, 73-92), de que é exemplo o verso “Verdade co’a mentira se mistura” (Ideias Vagas, 

Soneto XXII, 226). 

1 Fui, por duas vezes, aluno do Professor Esteves Pereira: primeiro, no mestrado em História Cultural e 
Política, depois, passados trinta anos, no curso de doutoramento. Devo-lhe, além de tudo o que me 
ensinou, a generosidade com que me disponibilizou um inédito de Hipólito da Costa, que publiquei 
na minha dissertação de mestrado. Os pressupostos teóricos, epistemológicos e metodológicos deste 
artigo são, em larga medida, tributários da sua lição, a começar pelos conceitos de facto e de fontes em 
história das ideias (Pereira 1992, 68-81).

 José Daniel Rodrigues da Costa foi, provavelmente, o autor mais prolífi co das letras portuguesas do seu 
tempo: poeta, dramaturgo, redactor, editor – além de funcionário do fi sco (protegido do intendente da 
Polícia Pina Manique e do magistrado irmão deste), ofi cial da Legião do Paço da Rainha e ainda, sempre 
que a oportunidade se oferecia, vendedor dos seus folhetos (Ferreira 2011).
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Almocreve de Petas ou Correio das Verdades? 

Logo no primeiro folheto do Almocreve de Petas, em Janeiro de 1797, José Daniel 

Rodrigues da Costa previne os leitores com a “Protestação do Author”2, habitual nas 

suas obras para evitar litígios e problemas com a censura. A experiência ajuda a expli-

car esta estratégia de defesa preventiva. Em Agosto de 1796, José Daniel requereu à 

Mesa do Desembargo do Paço licença para imprimir os 2.º e 3.º tomos das suas obras 

poéticas. O censor Francisco Xavier de Oliveira emitiu parecer favorável e até elogiou 

“os talentos do Author para a Poesia Comica”. Não obstante, condicionou a autoriza-

ção ao expurgo de algumas partes, incluindo dois epigramas “satiricos, petulantes, 

[qu]e ofendem a mais respeitavel Ordem da Sociedade Civil”. Sublinhou a “differença 

entre censurar costumes, e satirisa-los”, lembrando que Horácio, Pérsio e Juvenal “não 

corrõperão as suas Satiras com chocarrices, e ditos burlescos, que fazendo rir a plebe, 

enchem de indignação aos homens sisudos”. Verberou ainda o requerente por ridicu-

larizar os Círios e Festas de Arraial: “se este uso he mao, a sua reforma compete aos 

Prelados Ecclesiasticos, e não a hũ leigo declamador, e Poeta de profissão, a quem he 

só concedido escolher assũptos mundanos, para objecto dos seus golpes satiricos, e 

de nenhũ modo aquelles que a Religião faz sagrados por estarem debaixo da sua ban-

deira”. Por fim, censurou a resposta a um contra-ópio do autor, “por ser assás picante, 

e offender a pessoa de Caetano Roldão”, cujo nome fora impresso3. José Daniel mos-

trou ter aprendido a lição:

Assegura, e protesta o Escritor desta Obra, que não he sua intenção remoquear, ou alludir 

a pessoa alguma em particular com as palavras, e narrações fi cticias, e jocosas, de que nella 

se serve, pois só procura facilitar por este modo a recreação do espirito, e ainda a lição de 

muitas cousas miudas da vida, pois os casos, que contém, são de mera invenção, sem satyras, 

ou invectivas aos Leitores, etc. (Almocreve, I, 8)

As “petas” – notícias, crónicas de costumes, reportagens sobre o dia-a-dia da Lisboa 

popular da época – seriam “narrações fi ctícias”, “de mera invenção”. No entanto, a “Falla de 

despedida do Editor desta Obra”, no último folheto, em Fevereiro de 1800, acaba por des-

mentir essa estratégia defensiva. A troça e o sarcasmo, instrumentos de denúncia da rigi-

dez que está na base do efeito cómico (Bergson 1991, 17-24), são constantes no retrato de 

2 Sobre as Protestações e o seu papel nas obras do século XVIII, ver Anselmo 1997, 20.
3 ANTT. Desembargo do Paço, Corte, Estremadura e Ilhas, Maço 682, caixa 603, apud Martins 2005, 82, 

nota 1. A cópia do documento foi gentilmente cedida pela Prof.ª Doutora Maria Teresa Payan Martins.
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Lisboa na passagem do século XVIII para o XIX, com as suas ruas, praças e becos e os tipos 

humanos que dão corpo e alma às petas – que, afi nal, não seriam assim tão mentirosas: 

“fui tão louco, que devendo-lhes chamar correio das verdades, lhe puz Almocreve de 

Petas” (Almocreve, CXL, 2).

Talvez por isso emende a mão em O Espreitador do Mundo Novo (1802), quando se dirige 

directamente ao leitor, prometendo-lhe verdade nas histórias que ali conta:

Eu não trato de prometter nestes Folhetos cousas grandes, porque os meus talentos são 

pequenos; e não quero que me digão, que promettendo muito, não dou nada. O que asse-

guro he não escandalisar os ouvidos dos Leitores, seja Homem, ou Senhora, porque os hei 

de fazer confessar, que he verdade, o que digo, e que pinto ao natural, o que se está vendo; 

além de servir de lição para que os dois séxos se acautelem de tratantes, vindo por todos 

os lados esta Obra a ser util. Nella envolverei com o sério a juvialidade, que huma critica 

tal poder admittir, reprehendendo os vicios, e dando hum refrigerio aos génios melanco-

licos. […] E se muitos me chamarem prégador importuno, lembrem-se, que a verdade, e a 

moral, devem-se estimar, como se estima o Sol, que não enjôa por apparecer todos os dias. 

(Espreitador, I, 6-7)4

Ópios

No campo oposto, o autor coloca os ópios5, enganos, aparências que, mascarando-a, 

encobrem a verdade, mas que, por isso mesmo, são susceptíveis de serem denunciados e, 

como máscaras, arrancados para a deixarem à mostra:

Sempre do luxo foi o ópio fi lho,/ Que em todos se sustenta;/ Todo o que vive de ópio lhe 

dá vida,/ A troco de palavra mal cumprida. // Da parte do meu ópio principio,/ A castigar os 

vicios;/ E como o que eu disser, verdades são/ Queira o Ceo, que approveite a pregação. // Eu 

não vou criticar vidas alheias,/ Sim os opios do Mundo;/ A minha correcção o Mundo ature,/ 

E quem tiver a queixa, que se cure. (Espreitador, I, 24)

Já nas Rimas, editadas em 1795, José Daniel publicara um soneto dedicado aos ópios:

He ópio dar em casa huma função,/ He ópio o andar sempre sem real,/ São ópio boas festas 

no Natal,/ Duas noites perder no S. João.// He ópio rebentar de comilão,/ He ópio vestir bem, 

e comer mal,/ He ópio o ir a pé té ao Cardal,/ Com créditos de ser hum bom ladrão.// He ópio 

4 Concepção próxima da “turina” do Anatómico Jocoso (Lisboa 2011, 391-405).
5 A série de poemas com a designação genérica de ópios foi um dos primeiros êxitos editoriais de José 

Daniel, publicada em seis partes, entre 1786 e 1789 (Costa 1786, 1788a, 1788b, 1788c, 1789a,  1789b).
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namorar quem me não quer,/ He ópio o ir levando, e não fugir,/ He ópio sopportar huma 

mulher.// E para o meu Soneto concluir,/ Té neste mundo hum ópio vem a ser,/ Vermos huns 

a chorar, outros a rir. (Rimas, 5)

Tal como o Almocreve de Petas merecia ter sido chamado “correio das verdades”, a cita-

ção da écloga Vida de Camões, de Manuel de Faria e Sousa, surge como epígrafe apro-

priada à “Opíada”, poema publicado ao longo dos doze folhetos de O Espreitador, fun-

cionando como uma espécie de aviso à navegação, prevenindo o leitor de que o que vai 

ler não são “fábulas sonhadas”. Antes fossem: “Não são isto, que fallo conjecturas,/ Oxalá 

forão fabulas sonhadas/ Da solta liberdade/ Mas ainda mal em fi m, porque he verdade!” 

(Espreitador, I, 23; Aquino e Sousa 1880, 47).

A mesma ideia aparece reforçada no Barco da Carreira dos Tolos (1803), voltando José 

Daniel a pôr em confronto a mentira e a verdade, mas abrindo espaço aqui para uma 

verdade que, sem deixar de o ser, é apresentada de forma mais atraente – mais sexy, como 

diriam os especialistas em comunicação do século XXI: “Esta obra, que de ordinário he 

de Petas no nome, mas verdades infalliveis em substancia, adubadas com o sal da jocosi-

dade, e até me parece, que dignas da applicação do Leitor mais sério”, não faltando sequer 

uma referência a Horácio, “que foi hum galante sujeito” (Barco da Carreira dos Tolos, VII, 3).

Já dois anos antes, no Comboy de Mentiras, o poeta romano era citado em lugar de des-

taque, a rematar o Prólogo:

Quando nesta composição houverem algumas graças insonsas, não obrigo os meus 

Leitores a que se rião dellas no mesmo dia, em que sahirem, bastará que se rião dahi a oito 

dias, porque eu não tenho maior pressa das gargalhadas, e se de todo lhe não acharem graça, 

rião-se de mim para terem sempre de que se rir, porém não percão de vista humas pala-

vrinhas, que disse Horacio, quando andou pelo Mundo...: Quid rides? Mutato nomine, de te 

Fabula narratur. (Comboy de Mentiras, Prólogo ao Leitor, 4)6

Sempre presente está o riso, aliado da verdade na correcção dos vícios:

[…] comprem, e lêão, acharão a repreensão dos vícios, sem determinação de pessoa, e o 

divertimento decente, que os provoque a riso, aff ecto da nossa alma tão preciso, que tem 

6 “Quem ri? Muda-lhe o nome e a história fala de ti” ou “Mudado o nome, é de ti que a história fala”, 
Horácio. Sátiras. Livro 1, Sátira 1. A mesma citação é colocada por Marx no prefácio à 1.ª edição de 
O Capital, para justifi car a escolha da Inglaterra como “ilustração principal” da sua investigação sobre o 
modo de produção capitalista.
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restituido a vida a milhões de pessoas: estas verdades mascaradas em todos os tempos corri-

gírão os vícios, (Barco da Carreira dos Tolos, VII, 4)7

Nestas vistas diversas apresento/ A justa correcção, que atalha o vicio:/ A crítica moral, que 

represento,/ Póde a muitos salvar do precipicio./ Misturo na lição divertimento,/ Faço aos 

génios estúrdios benefi cio,/ Utilizo, aconselho, em tudo toco,/ Desnudando a Verdade, a rir 

provoco. (Câmara Óptica, I, 1)

Verdade e mentira na guerra dos sexos

Para estimular o interesse dos leitores – e leitoras –, José Daniel inventa polémicas. 

Recorrente nos sucessivos periódicos que editou foi a “guerra dos sexos”. Um marido quei-

xa-se exaustivamente dos defeitos da mulher até concluir: “Estas puras verdades, de que 

sem pejo o sexo femenino se ri, tendo-as por petas, são o nosso fl agello, e de immensos 

indivíduos, que se calão, por não agravarem mais as suas feridas” (Almocreve, LXXXIV, 5).

No folheto seguinte publica a “Resposta que dá uma Senhora”, rebatendo, ponto por 

ponto, o rol de queixas apresentado pelo homem, com um argumentário tão estereo-

tipado como o primeiro. A réplica devolve as acusações e apresenta os homens como 

responsáveis dos “defeitos” das mulheres8.

[…] quasi todos os homens atirão ao nosso sexo, increpando-nos de defeitos, de que mui-

tas vezes os homens são motivo, passo em nome de todas a advogar nesta causa […]. Provará 

o nosso sexo, em defeza propria, com a verdade sabida, que o homem he huma Camera 

optica, onde com agradáveis côres se mostrão os vicios, e as virtudes, em continuada confu-

são. (Almocreve, LXXXV, 1-4)

Fingimento

Numa sociedade tradicional como era Portugal na viragem do século XVIII para o XIX, o 

lugar do indivíduo era, salvo raras excepções, imposto pelo nascimento. Querer subir na 

vida era dar o fl anco para se ser exposto ao ridículo (Billig 2005, 200-202): os defensores 

da hierarquia estabelecida viam nisso, quase sempre, uma certa dose de fi ngimento, de 

querer parecer o que não se era (Minois 2000, 397 e 402-404).

7 Ao assumir esta posição, José Daniel Rodrigues da Costa integra-se numa longa tradição (Minois 2000, 
49-53 e 347-349; Quintero 2007, 1-11).

8 Para uma reavaliação do sarcasmo no humor baseado na percepção do papel social do género, ver 
Drucker et al. 2014, 551-573.
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Os periódicos de José Daniel Rodrigues da Costa fazem humor à custa de quem mani-

festa a ambição de mudar de estatuto social (Lisboa 2015, 355-357). Um exemplo deste 

tipo de troça que toma por alvo a burguesia ascendente é o poema sobre a multiplicação 

(e consequente desvalorização) do título dom antes do nome – a “praga de dons”: 

O moço do Poeta hindo huma noite destas assistir a hum casamento […] vendo que em 

toda aquella companhia fervião os Dons, […] desembrulhou-se este maroto daquela praga 

de Dons com o seguinte Soneto. Senhora Dona Moda chegue cá,/ Com Dona Contradança 

venha aqui;/ Porque a Dona Farofi a agora ouvi/ Dizer, que já sem Dom Damas não ha:// 

A criada que esfrega, ou traz o chá,/ Com Dom em certa casa ha pouco vi;/ E se isto vai avante 

per ahi,/ O toque de Dom, Dom, em fogo dá.// Ha muitas que não tem dez réis de pão./ 

Querendo lhe dem Dom sem tom nem som,/ E só do ar do Dom vivendo vão:// Nada, meni-

nas, isto não vai bom!/ Porque se acaso as modas nisto dão,/ Não vereis cão nem gato sem ter 

Dom. (Almocreve, LXXIV, 6-7)

Noutro texto do mesmo periódico, a sátira ao desejo de mobilidade social procura 

embaraçar os implicados, obtendo, assim, um efeito disciplinador9:

Hum Vossa Senhoria (de humas, que ha sem pés, nem cabeça) que vivia já enfastiado de 

Senhoria, e tinha grandissimos desejos de arrogar a si hum Vossa Excellencia, […] chamou o seu 

Criado grave […] de hoje em diante me dês o tratamento de Excellencia, este mesmo aviso farás aos 

moços da seje, e o communicarás ás pessoas que me procurarem […]. Sahio logo o criadinho, […] 

porém dando-lhe muito em que entender a quem fi caria a Senhoria, que seu Amo deixava; e 

porque não levava a bem que huma Senhoria deixada em tão bom uso se perdesse, tomou o 

partido de se cobrir com ella; foi descendo para a loja, e disse aos moços: olhem vossês que de 

hoje em diante devem tratar nosso Amo por Excellencia, e a mim por Senhoria [Ao jantar gerou-se 

a confusão: entrou um boleeiro e, conforme fora industriado, tratou o criado por Vossa Senhoria, 

para espanto do patrão e dos seus convidados. O dono da casa exigiu uma explicação] e por onde 

te vem esse tratamento novo? disse o Amo: tornou-lhe o Criado: como sempre vi que os Criados tem 

todo o direito a tudo que seus Amos deixão, e V. Excellencia deixou a Senhoria de que usava, achei que 

não escandalisava a V. Excellencia em querer esta Senhoria para mim; porém se V. Excellencia inda tem 

tenção de se aproveitar da tal Senhoria, e leva isto a mal, eu não devo usar de huma cousa contra von-

9 Billig sublinha a dimensão socializadora e disciplinadora do ridículo e a relação ambivalente entre o 
embaraço e o humor na sua função social: “It can function to protect the social order, keeping social 
actors in line, but simultaneously it can express pleasure at subverting that same order […]. One might 
suppose that ridicule is universally useful both as a means of socialization and as a means of preserving 
everyday social order through the disciplines of embarrassment” (Billig 2005, 235).
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tade de seu dono: perdoe V. Excellencia, e eu largo a Senhoria outra vez, com a mesma brevidade com 

que V. Excellencia a deixou. Rírão-se todos muito, porém o Amo fi cou com a Excellencia, e Senhoria 

atravessada na garganta de tal sorte, que não pôde mais naquella hora engolir bocado: Consta 

porém que como a Excellencia, e a Senhoria forão enxertadas, e o anno para enxertos, pelos frios 

que houverão tem corrido contrario, nem huma nem outra pegou. (Almocreve, CXII, 1-2)

O conformismo social é pregado com insistência10. Nas “Máximas do Velho de 

Romulares”, uma secção do Almocreve, sentencia: “Criado que se faz amo;/ Cabo que se 

faz Alferes;/ Mulher que em si põe o ramo;/ Tendeirinho com seus teres:/ Arrotão tantos 

poderes,/ Vomitão tanta pancada,/ Que do vomito no impulso/ Té vem postas de pes-

cada” (Almocreve, CXXVII, 5). Os folhetos de O Espreitador contribuem com outros exem-

plos: “hoje que os criados, querem ser amos; os offi  ciaes, mestres; os caixeiros, patrões; os 

escreventes, Letrados; os Alcaides, Ministros; e os fi lhos, donos da casa” (Espreitador, 2, 18).

Outra mentira é aquela em que se baseia a vida dos ociosos, suscitando um dos tex-

tos mais violentos do autor. Aqueles “mandriões” e “sanguessugas” que passam o tempo 

nas “duas mil casas de café” de Lisboa11 contrastam com os “ânimos honrados que se 

empregam em adquirir o que têm com o suor do seu rosto”, de quem são o “fl agelo 

eterno”. A crítica da ociosidade, a par da do luxo, denota, apesar das já referidas decla-

rações de adesão à ordem dominante, algum distanciamento relativamente ao modelo 

social baseado numa hierarquia com base no privilégio de nascimento, que só muito len-

tamente vai começando a admitir a mobilidade por mérito.

[…] por ter crescido o numero dos Mandriões, fl agello eterno dos animos honrados, que tanto 

se empregão em adquirir o que tem, com o suor do seu rosto. Sabido he de todos que a ociosi-

dade he a raiz lamentavel de todos os immensos individuos, que entregues a huma langui-

dez se deixão cahir de preguiça nos braços da miseria, levados pelas mãos de seus enormes 

vicios! […] Ha em Lisboa nada menos que duas mil casas de café; cada casa destas tem quatro 

eff ectivos da palestra de manhã, de tarde, e á noite recostados a huma meza, feitos esponjas 

dos abrasantes licores, que lhes servem de almoço, jantar, e ceia: Sendo pois as lojas duas 

mil, e estas a quatro palestrantes cada huma, temos infallivelmente oito mil homens ociosos, 

e humas esfaimadas sanguexugas, que de contínuo se lanção a chupar o sangue [dos] que 

trabalhão para o seu honesto, e decente passadio […]. (Almocreve, CXXXIV, 1-3)

10 Sobre o “potencial coercivo” do riso e o “riso conservador”, ver Minois 2000, 197-198. 
11 Número exagerado mas que, no contexto das “petas”, visa transmitir a ideia do grande número de cafés 

e da sua propagação acelerada em diferentes locais da cidade. José-Augusto França sublinha o papel 
destes “cafés, tendinhas e botequins” para a “pequena boémia poética e intelectual” (França 2008, 479).
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A esta mentira o autor opõe “O homem de bem, que se préza de Portuguez honrado 

[…]. Não anda mascarado com agrados, mentiras, e fi ngimentos” (Espreitador, 12, 13).

No entanto, esta adesão ao conformismo social pode, por sua vez, ser questionada: 

esconderá, num jogo de sombras entre petas e verdades encobertas, uma “recôndita 

revolta” (Palma-Ferreira 1974, 30). Essa “revolta” da linguagem discernível no periódico 

decorre da natureza ambígua do humor, que parece libertar, mas, ao mesmo tempo, con-

trola, e por vezes de um modo cruel ou agressivo (Goatly 2012, 310).

Verdades alternativas

A citação de máximas, quase sempre em verso, é presença constante nos folhetos de 

José Daniel Rodrigues da Costa, marcando o “estatuto editorial” dos periódicos. Para mar-

car a continuidade entre o Almocreve de Petas e o Comboy de Mentiras, o editor cria uma 

relação de parentesco entre os respectivos autores: o Piloto da Barra, que dita senten-

ças no Comboy, é apresentado como neto do Velho de Remolares, iniciador da secção no 

Almocreve. Ao Piloto da Barra deve-se esta máxima orientadora da descoberta da verdade: 

“Destes pensamentos nús,/ Sem bellezas, sem enfeite/ Sempre o homem se aproveite,/ 

Que verdades descobrindo,/ Como me forão sahindo,/ Se escreverão” (Comboy, 3, 12).

É no Comboy de Mentiras que se encontra uma sequência de “bagatelas” que aprovei-

tam a dimensão ambígua do humor para contar histórias brincando com verdades e men-

tiras. Num exercício de auto-irrisão, o autor começa logo por confessar ao que vai:

Por cartas vindas do Mundo novo (porque as trouxerão) se tem sabido muitas particulari-

dades, que servem para encher papel, divertir os curiosos, e fazer-lhes exhibir o meio tostão, 

que custa este Folheto, que he o custo dos miólos de vacca presentemente […], visto que a 

carestia anda entretida com tanta cousa, que mudou de preço. Nas mesmas cartas, que se 

recebêrão, vem relatada a seguinte particularidade. No lugar de Varejas faleceo huma menina 

de idade de dois annos, sete mezes, cinco dias, quatro horas, dez minutos, dois segundos, 

menos tres instantes e meio; foi irreparavel a perda do muito que pela duração da sua vida se 

podia esperar de vantagem, porque se esta menina, vivendo, se casasse aos quatorze annos, 

e fosse fecunda, daria á luz, no decurso de cinco annos, pelo menos, cinco fi lhos, e se conti-

nuasse a viver até á idade de cento e sessenta e três annos, como já se vio em hum homem 

da Noruega, conseguiria ter cento e quarenta e oito fi lhos […]. Ora pelo mesmo Calculo he 

evidente, que se a tal menina falecida enviuvasse de cinco em cinco annos, contaria che-

gando aos cento e sessenta e tres annos, vinte e nove maridos […] e se neste tempo lhe não 

tirassem, ou cahisse algum dente, os conservaria todos até morrer; de igual modo se não se 

lhe fi zesse o cabello branco, iria com elle preto para a sepultura; em huma palavra se ella não 
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morresse então, ainda hoje seria viva, porém como tudo vai das hipotheses, falhando estas, 

falhou tudo; este caso não deixa de dar alguma lição a todas aquellas pessoas, que passão 

por huma seara, e arrancão huma espiga verde, ou botão abaixo hum fructo verde de huma 

arvore, sem se lembrarem, que a perda daquelle grão, caroço, ou pevide priva a multiplica-

ção, que podião produzir, bem como a morte cortou de hum golpe na vida desta menina a 

producção de tantas vidas. (Comboy, 7, 5-7)

Note-se, além de “encher papel, divertir os curiosos e fazê-los exibir o meio tostão”, a 

presença da noção segundo a qual a alteração de qualquer pormenor no devir histórico 

tem consequências para o futuro, abrindo a possibilidade de conceber uma “história alter-

nativa”, central na literatura fantástica e na fi cção científi ca.

A ambivalência das narrativas jocosas chega a ser assumida de forma explícita, como 

estas notícias dadas “com toda a certeza, se não for mentira”, denotando um assinalável 

grau de cumplicidade com os leitores:

Por noticias de Constantinopla, se sabe com toda a certeza, se não for mentira, que os 

captivos daquele Reino se fi ntarão para fazerem hum rico presente ao Grão Senhor, a fi m 

de lhes moderar o rigor do captiveiro, em que se achavão. Elles fi zerão suas conferencias, 

nas quaes por superioridade de votos, resolverão off ertar huma alampada para o Templo 

de Meca de extraordinaria grandeza, toda de prata guarnecida de pedras preciosas; porém 

de tal circunferencia, que posta no Templo, os Menistros delle para a accenderem, ou ati-

çarem, lhes he preciso despirem-se, e deitarem-se a nado no azeite para chegarem á luz. 

(Comboy, 22, 11)

Postiços

Uma forma de falsear a verdade é embelezá-la de forma artifi cial. É para isso que servem 

os postiços – “arte de compor”, que ajuda a “disfarçar os defeitos do tempo e da natureza” 

– cuja utilização, literal e metafórica, surge em dois periódicos. A história da noiva que 

depois do casamento se “desmancha”, tirando dentes postiços, perna de pau e outras 

próteses é contada no Almocreve de Petas e na Câmara Óptica.

A mulher mais velha, viúva e “com fama de rica”, que volta a casar-se com um homem 

mais novo é ridicularizada no Almocreve, que a aponta à discriminação de género, etária 

e social:

Havia neste bairro huma Senhora viuva de cincoenta e quatro annos de idade, a quem 

a arte de compôr ajudava a desfarçar os defeitos do tempo, e da natureza, era voz cons-
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tante entre todos a fama de rica, segundo se colligia do seu tratamento, por cuja razão 

era igualmente requestada de immensos pertendentes para segundas Nupcias […] che-

gado fi nalmente o ditoso dia, concluio-se este acto com a reunião de vontades dos dois 

Contrahentes, houve naquelle lance muita festa para a festa, as Aias, e os criados, todos 

de galla nova, o Noivo, e a Noiva de pannos largos, porque assim o pedia a função: termi-

nada esta com a alta noite achava se o Noivo muito afl icto por ter reparado, que a Noiva 

todo o dia não tinha tirado a mão esquerda da cintura, e que de hum olho era a vista mais 

espantada que do outro, porém disfarçou o caso até chegar o tempo de tomar conta da 

casa, inda que já tinha recebido da mão da Noiva huma bolça com cem moedas de ouro 

por prenda […] e como chegasse a hora de se recolherem […] chamou a sua Aia para a 

despir […] foi a Aia destoucando-a, e desenrolou-lhe hum horroso crescente de cabello 

achorinado, que a deixou calva de todo, e o Noivo vendo aquella desarmação fi cou tras-

passado, depois, tirou-lhe a Aia hum olho de vidro […]; passou depois a tirar-lhe o queixo 

debaixo, que deixou o Noivo de queixo cahido; e antes de lhe tirar o vestido principiou a 

Aia a alargar-lhe os laços de huma ligadura da banda do hombro direito que he donde 

prendia hum braço de páo, esquerdo, que suppria o que não tinha: o Noivo que se não 

podia já suster, acudio a isto dizendo: minha Senhora, ousa-me antes que se desfaça de todo; 

se se desarma por meu respeito, escusa ter esse incommodo, porque pela manhã ha de custar 

a soldar tanto bocado junto: eu a despenso de tudo, e por tudo, e conceda-me licença: pegou 

immediatamente no chapéo, e desceo pela escada abaixo: já dizem que se passou ao Alem-

Téjo a contratar em presuntos com as cem moedas que recebêra, deixando a noiva ás boas 

noites. (Almocreve, CIII, 1-2)

Note-se a diferença em relação a outra história em quase tudo semelhante, relatada na 

Câmara Óptica. Neste periódico, o noivo responde à letra: “pois por estas que lhe não fi co 

devendo nada!” (Câmara Óptica, IX, 4) – e começa a tirar um chinó, um olho de vidro, um 

braço de prata, etc. No dia seguinte, o casal tem difi culdade em identifi car os respectivos 

dentes postiços: “verifi cando-se nisto que entre os casados, o que he de hum, he de outro” 

(Câmara Óptica, IX, 2-5).

Bocage: soneto a uma comédia de enganos

Sinal da popularidade das petas do Almocreve é o soneto “Ao machucho poetarrão”, 

que lhe foi dedicado por Bocage. O poeta, que tinha por José Daniel Rodrigues da Costa 

e pelos seus folhetos um ódio de estimação, parodia um episódio narrado na Parte II do 

periódico, chamando-lhe “a obra melhor que tens composto” (Bocage 2004, 268-269).
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Moiraria 24 de Fevereiro. Hontem á noite hia aqui succedendo huma desgraça formidável; 

juntárão-se em huma casa varios ranchos de Senhoras, para fazerem as comadres, havião 

alguns Margalhudos apaixonados, destes que campão pelos cabedaes, e nao pela sciencia, 

cujas cabeças são mais tabuletas de modas, que estantes de livros, e tomarão á sua conta a 

despeza de toda a cêa; mandarão ao Pasteleiro fazer com arroz hum gordo peru […] che-

gárão-se as horas da cêa, e mandarão hum galucho, criado de hum Morgado do rancho, 

buscar a merendolla, eis que dous maganões sem casca […] atracão o Galego, para lhe tirar 

o alguidar que levava o arroz, e o peru; e não obstante os gritos do mesmo Galego, elles mais 

espertos tiverão léo de lhe tirar o peru, e metter em seu lugar enterrado pelo arroz dentro 

hum gato morto, que acharão na rua: o Galego não via esta substituição, e mui lampeiro foi 

para casa poz-se a meza, veio sellada, azeitonas, vinhos, &c., e o esperado peru, para que 

todos tinhão a guella aparelhada; foi o Morgado, amo do Galego, o eleito trinchante que 

entrou a talhar as pernas do gato, que estava encoberto no arroz, e as Senhoras, que comião, 

pasmavao, dizendo, que inda não tinhão visto perus calçudos, foi o trinchante abrindo a 

praça no referido alguidar, e ao mesmo tempo, descubrindo o corpo do pasmoso gato, que 

por estar ainda fresco, não deixava de fazer apetite; porém Senhoras, que quasi todas são 

de má boca, humas cuspião fora, outras tapavão o nariz com os lenços, a isto se ouvirão 

os apaixonados, café para a Senhora D. Fulana, licor á Senhora D. Sicrana, fumaças a humas, 

ventosas a outras, foi tal o labyrintho, que a bulha dos vómitos, e a bulha que fízerão os que 

acudírão, transtornou a casa da Assembléa em enfermaria de doidos porque de ordinário nas 

afílicções faz mais bulha quem acode, que quem padece; os visinhos de baixo, não sabendo 

do estratagema, já se achavão roucos de gritar pelos chuços, porém os fi lhos da chuxa não 

quizerão sahir, por se não constiparem; e como em casa onde não ha pão, todos ralhão, nin-

guem tem razão, brigárão as comadres, descobrírão-se as verdades, e aqui temos nova bulha; 

porque hum dos meus Senhores da função, por tolo, cahio em descobrir ser elle hum dos que 

vendêrão gato por lebre, de que se seguio miarem-lhe todos, e fi car muito bem arranhado de 

pescoções; e he para acreditar, que não tornará a ser inventor de peças, porque gato escal-

dado, &c. (Almocreve, II, 3-4)

Contra o anonimato e as “equivocações”

Autor confesso das mais variadas petas, José Daniel Rodrigues da Costa aproveita o 

regresso ao convívio com os leitores em 1807, após um interregno de dois anos – interrup-

ção devidamente sublinhada, uma vez que, desde 1797, publicara sempre, de forma con-

tinuada, folhetos periódicos –, para, no Prólogo à Câmara Óptica, valorizar o seu trabalho 

e denunciar os imitadores:
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[…] por mais que eu pedisse a minha dimissão na assembléa das Petas, para deixar de ser 

Author dellas, não me tem sido possível conseguilla, antes mil vezes me tenho visto perseguido 

pela curiosidade de innumeraveis pessoas, que levando muito a mal o meu silencio, tinhão 

reprehensivel ociosidade o estar eu callado no decurso de dous annos. Ha nisto de composições 

de Petas huma certa confusão, que me obriga a desenvolver os enganos, e equivocações, que 

girão nesta materia, só para que nem eu me fi gure usurpador do merecimento alheio, nem os 

outros campem á sombra da boa fé, que o respeitavel Público me tem concedido. He verdade 

que desde que me callei com o Hospital do Mundo, que conclui, tem sahido outras obras perió-

dicas, que querem representar o meu estilo; e ainda que me não pertence analysar a sua bon-

dade, ou apontar os seus defeitos, por não ir á aposta com os mais authores, como costumão 

fazer os rapazes da escola, com tudo não devo soff rer, que se me imputem obras, que não faço 

e para de huma vez dissipar esta preoccupaçao, fi que o benigno Público desde já na certeza 

de que obra, que não leve o meu nome, não he minha. Nunca me ageitei a entrar no rol dos 

Anonymos, porque se a obra sahio feliz, não he desar ter o nome do Author, e se sahio informe, 

tenho valor, e animo para soff er a sangue frio a crítica merecida. (Câmara Óptica, Prólogo, iii-iv)

“Epidemias”

A profusão de “petas” e de periódicos apostados na emulação do pioneiro dão azo a 

peças, preferencialmente sob a forma de cartas e respostas a correspondentes, em que o 

autor é pródigo no auto-elogio e na autopromoção:

Carta que o Crítico de Evora mandou ao Author desta Obra. Ora para que Deos me tinha guar-

dado! Para ler a Camara-optica de V. m.! Que seja possivel que havendo nas Estações algumas 

secas extensissimas, que tirão ás bocas do mundo o azeite, o pão, e o vinho, não venha huma 

por sua casa que lhe faça fome de petas! he pasmar! V. m. será alguma esponja, que chupe a 

si quantas petas ha no universo? Ninguém vive como V. m.: estabeleceo em petas todos seus 

fundos, e deo-se por seguro. Senhor, eu sabia que havia epidemia de febres, de bexigas, e de 

sarna; mas de petas só V. m. foi capaz de descubrir ao povo de Portugal. (Câmara Óptica, VII, 14)

Perante a “epidemia de folhetos”, não hesita em classifi cá-los de “plagiários”:

Forte epidemia de Folhetos appareceo no mundo depois da minha Collecção das Petas! 

Ora estes Senhores Escriptores do parlamento baixo, como eu que lho digo, não se desen-

ganarão do desprezo, que merecem todos aquelles, que se fazem plagiarios? Em certo 

modo os que me pertendem imitar dão forças ao meu desvanecimento, porque me trazem 

á memoria que Virgilio imitou a Homero, Camões a Virgilio, e Cicero a Demosthenes; e quem 

mostra desejos de imitarme, nisso mesmo me concede algum merecimento […]. Eu já apre-
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sentei a estes Senhores hum Almocreve, que levava; hum Comboy, que transportava; hum 

Espreitador, que observava; hum Barco, que conduzia; e hum Hospital, que curava! Que me 

resta agora? com efeito lembrou-me fazellos pasmar diante de huma Camara-Optica, aonde 

o mundo fosse visto ás direitas nas vistas postas ás avessas, representando-se nellas as cou-

sas mais notaveis do tempo presente; e eis-aqui, e que se chama pôr a Vossas mercês a ver o 

Mundo por hum oculo. (Câmara Óptica, Prólogo, vi)

Dois anos antes já propusera o tratamento para a doença:

Achei que o Desengano (que cura tudo) era o melhor Medico para esta Enfermaria; e 

que de Enfermeiro devia servir o Tempo […] isto de murmuração pega-se como carrapato 

a pêlo de cabra […] e quem não he ignorante, sabe encubrir os seus defeitos. (Hospital, 

Prólogo, 7-9)

Década e meia mais tarde, com uma revolução e um novo regime político de permeio, 

viria a regressar ao tema, num soneto intitulado “Á multidão dos Impressos”, incluído no 

opúsculo Ideias Vagas sobre Vários Assuntos, publicado em 1822, comparando a “periódica 

assoada” da época com as petas do pioneiro Almocreve:

Tenho ambos os olhos aggravados/ De ler a periodica assoada,/ Tudo em letra miúda, e 

tão cançada,/ Que vem os caracteres apagados:// Os Livreiros nas lojas aff ogados/ Estão com 

a infi nita papelada;/ Parece praga aqui por Deos mandada,/ Qual a dos gafanhotos esfai-

mados!// Astro, Compilador, e Borboleta,/ Campeão, Patriotas, Pregoeiro,/ Correspondente, 

Portuguez, Gazeta!// Tenho em parolas gasto o meu dinheiro:/ Nem o meu Almocreve tanta 

peta/ Trouxe a Lisboa sendo tão peteiro! (Ideas Vagas, 16)

Conclusão

A mentira, tal como a loucura, é parceira do riso na longa genealogia do humor desde 

os gregos até à actualidade, passando pelas cantigas de escárnio medievais, pelos huma-

nistas do Renascimento, pelo periodismo dos séculos XVII a XIX (Minois 2000, passim).

É a ambiguidade do humor que o torna capaz de desvendar a verdade para lá da peta, 

do ópio, do fi ngimento, da falsidade, cada um destes sinónimos de mentira com a res-

pectiva gradação. No prólogo do Hospital do Mundo, o autor previne: “Muitos me chama-

rão mordaz, mas a estes perguntarei, se fallar verdade, sem prejuízo de terceiro, he hum 

crime?” (Hospital, Prólogo, 6).
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O próprio conceito de mentira suscita refl exão e é questionado na sua relação com a 

verdade: “Com toda a certeza, se não for mentira” (Comboy, 22, 11). Esta relação, tal como 

aparece veiculada nos periódicos e outras obras de José Daniel Rodrigues da Costa, é bem 

mais complexa do que uma simples dicotomia, desenvolvendo-se num processo dialéc-

tico – “petas com que tempero tantas verdades” –, exemplifi cado com a complexa relação 

que mantém com as suas fontes de informação:

E se me perguntarem quem tem a culpa de eu ser tão vasto nas Petas, com que tempero tan-

tas verdades, responderei que as Senhoras, porque ellas mesmas com a macula de chocalheiras, 

que lhes vem por natureza, me procurão para me contarem cousas deles, e dellas… mais a mim, 

mais a mim, a qual mais ha de fallar, nutrindo-se todas de verem em praça pública os defeitos 

das suas similhantes; e eu neste caso acceitando, e requerendo, porque de tudo me sirvo para 

dar voltas á vida, visto que os tempos requerem estes tráfi cos. (Câmara Óptica, Prólogo, vi-vii)

Como lidar com a difi culdade em destrinçar a mentira da verdade? José Daniel propõe-

-se fazê-lo com alguma elasticidade:

Talvez, Senhores, que Vv. mm. cuidem, que o que se mostra nesta Camara-Optica, não seja 

o que vai pelo mundo, ou que se persuadão que são eff eitos dos vidros, que augmentão, 

diminuem, e descompõe os objectos; pois não he assim: tudo quanto aqui se observa, he o 

mesmo que realmente acontece na vasta scena do mesmo mundo, onde parece que os dois 

primeiros, e principaes objectos, de que se compõe a divertida scena são a ridicularia, e a 

impostura. (Câmara Óptica, IX, 2)

Em caso de dúvida sobre a veracidade de uma notícia, o melhor é submetê-la à prova do 

tempo, pondo-a de quarentena. “Os […] navios, estão fazendo quarentena, que he o que se 

manda fazer a huma historia, quando tem visos de mentira; assim como esta, que vai á pre-

sença de Vossas Mercês” (Comboy, 15, 4). Uma medida prudente, embora de efi cácia duvi-

dosa, tendo em conta a proliferação imparável das mentiras, como reconhece na despedida 

do Comboy: “Dérão fi m os Comboys neste ultimo Folheto; e quizesse o Ceo que dessem fi m 

as mentiras, que he tinha, que fi ca pegada por muita gente” (Comboy, 24, 10-11).

Instrumento de controlo social na sua dimensão de disciplinador pelo ridículo (Billig 

2005, 235), subversivo q.b. (Deligne 2011, 29-46), o humor é frequentemente amoral 

(Bourguinat 2000, 290), não necessariamente subversivo nem subserviente (Lisboa, 2015, 

357) – mesmo que o autor, no caso de José Daniel Rodrigues da Costa, se apresente como 

profundamente moralista no intuito moralizador da sua crítica de costumes, destinada 
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a “corrigir os vícios”. O exagero das petas com que “tempera” as verdades chama a aten-

ção dos leitores para a “verdade encoberta” sob as convenções das práticas sociais, numa 

dialéctica do ser com o dever ser, do moral com o amoral. 

Enquanto “sentimento do contrário” (Saliba 2002, 15-36; Pirandello e Novel 1966, 46-59), 

o humor de José Daniel funciona como catalisador na reacção “química” entre a mentira 

e a verdade. Uma reacção em que participam, em quantidades generosas, a ambigui-

dade (Serna 2015, 18), o segundo sentido (Freud 2005, 89-98 e 364) e a inversão irónica 

(Jankélévitch 1964, 54-80).

É o próprio José Daniel quem reconhece ter sofrido dissabores em consequência da 

polissemia dos seus textos. Em Dezembro de 1808, ao justifi car perante os leitores a longa 

interrupção dos folhetos da Câmara Óptica, refere-se pela primeira vez à conjuntura polí-

tica e revela ter sido denunciado pela publicação de dois apólogos, interpretados como 

críticos do ocupante francês12.

Estimaveis Curiosos, e honrados Assignantes: as circumstancias dos tempos, e a malevo-

lencia invejosa fi zerão com que se não seguisse esta Obra por espaço de alguns mezes, pois 

a má intenção disposta a prejudicar-me, por muitas vezes apontou o Apólogo das Árvores, 

que vem no quarto Folheto, e o da Lagartixa, que sahio no Folheto setimo, como duas Obras 

determinadas contra os nossos cruéis Protectores. Em parte não se enganavão; e como estes 

Apólogos admittião diversos sentidos, os que intentavam perseguir-me, fulminavão com a 

sua Analyse o risco de alguns desgostos por fruto do meu curioso trabalho. Então me dictou a 

prudencia, que seria melhor prevenir, do que emendar, justo motivo para pôr a minha penna 

em descanço […]. Mas a pezar de tantos choques, que tem combatido a minha máquina, 

a ausência dos lubishomens de camisola me pôz tão forte, que se Lagarde ainda hoje exis-

tisse no Rocio (salva tal lugar) desafi ava-o para ir á aposta com ele a respeito de Petas, para 

ver qual de nós cançava, se eu com as Petas dos Folhetos, se elle com as Petas das Gazetas. 

(Câmara Óptica, VIII, 1-3)

O comentário à actualidade política é raro nos folhetos de José Daniel Rodrigues da 

Costa, mas, quando a revolução de 24 de Agosto de 1820 pôs a nu a confl itualidade social 

até aí recalcada (Alves 2013, 12), o autor não se fez rogado. Um dos textos mais represen-

tativos deste período é um soneto incluído na recolha Ideias Vagas sobre Vários Assuntos 

intitulado “No presente estado das cousas”, onde o autor esboça em duas penadas a situa-

ção de Portugal no concerto das potências europeias:

12 Sobre o contributo de José Daniel para a propaganda antinapoleónica, ver Araújo 2009, 171-173. 
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Contrato de mentiras, sem ter taxa,/ Em que algumas nos vem, que fazem brexa,/ Huns 

aos outros, na imprensa pondo péxa,/ Questões, em que a razão sempre se empaxa:// A 

Hespanha ora a dar alta, ora a dar baxa,/ Servis aos Liberaes chegando a mexa,/ Huma Santa 

Alliança, que se vexa,/ Vendo a Constituição, como se encaxa:// Inglez, que com cerveja tudo 

esguixa,/ E lucros para si somente puxa,/ De oculo a ver o Reino, que se espixa;// Assim por 

mar, e terra se extrabuxa;/ Morde aos Reinantes do ciúme a bixa,/ E os pobres he que vão 

soff rendo a buxa. (Ideias vagas, 22)

Eis como José Daniel combina, com particular felicidade – e pontaria –, a mentira, a 

verdade e o humor.

Obras de José Daniel Rodrigues da Costa referidas no texto

1786. Opios que Dão os Homens e as Senhoras na Cidade de Lisboa Huns aos Outros: Tirados da Esperiencia do 
Author. Lisboa: Na Offi  cina de Simão Thaddeo Ferreira.

1788a. Misturadas de Lisboa Temperadas à Moda, Pratinho em que Todos tem o seu Quinhão, ou a Segunda 
Parte dos Ópios. Lisboa: Na Offi  cina de Simão Thaddeo Ferreira.

1788b. Petas da Vida ou a Terceira Parte dos Opios. Lisboa: Na Offi  cina de Simão Thaddeo Ferreira.
1788c. Modas do Tempo, Descubertas na Quarta Parte dos Opios. Lisboa: Na Offi  cina de Simão Thaddeo 

Ferreira.
1789a. Quinta Parte dos Opios em que Tem Cahido Muita Gente Boa. Lisboa: Na Offi  cina de Simão Thaddeo 

Ferreira.
1789b. Resposta ao Contra-Opio, ou Defeza das Mulheres. Parte Sexta dos Opios. Lisboa: Na Offi  cina de Simão 

Thaddeo Ferreira.
1795. Rimas Off erecidas ao Illustrissimo Senhor Theotonio Gomes de Carvalho por José Daniel Rodrigues da 

Costa, Entre os Pastores do Tejo, Josino, Leiriense. Lisboa: Na Offi  cina de Simão Thaddeo Ferreira.
1819 [1.ª edição 1797-1800]. Almocreve de Petas, ou Moral Disfarçada, Para Correcção das Miudezas da Vida. 

Segunda Edição. Lisboa: Na Offi  cina de J. F. M. de Campos.
1801. Comboy de Mentiras, Vindo do Reino Petista com a Fragata Verdade Encoberta por Capitania. Lisboa: Na 

Offi  cina de Simão Thaddeo Ferreira.
1819 [1.ª edição 1802]. O Espreitador do Mundo Novo. Obra Critica, Moral, e Divertida. Segunda edição. 

Lisboa: Na Offi  cina de J.F.M. de Campos.
1850 [1.ª edição 1803]. Barco da Carreira dos Tolos. Obra Critica, Moral, e Divertida. Nova Edição. Lisboa: 

Typographia de Elias José da Costa Sanches.
1805. Hospital do Mundo. Obra critica, moral, e divertida, em que he Medico o Desengano, e Enfermeiro o 

Tempo. Lisboa: Na Offi  cina de Simão Thaddeo Ferreira.
1824 [1.ª edição 1807-1811]. Camara Optica. Onde as vistas ás avessas mostrão o mundo ás direitas. [2.ª 

edição]. Lisboa: Na Offi  cina de J. F. M. de Campos.
1822. Idéas Vagas sobre Varios Assumptos para Recreio de Todas as Pessoas de Ambos os Sexos. Lisboa: Na 

Offi  c. de Simão Thaddeo Ferreira.
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Resumo

Neste artigo aborda-se a formação das ideias de Teófi lo Braga, os seus grandes temas, a sua con-

cepção de homem e de razão, onde se sublinha a ideia de vontade, as suas infl uências, sobretudo 

em leituras alemãs e francesas. Destaca-se neste ideário a concepção de que “a História é a verda-

deira fi losofi a do século XIX”.

Palavras-chave: Teófi lo Braga, Positivismo, vontade, consciência, História.

Abstract

This article addresses the formation of Teófi lo Braga’s ideas and major topics, as well as his con-

ception of man and reason, which stresses the idea of will, infl uenced by German and French read-

ings. Within his set of ideas, the conception that “History is the true Philosophy of the Nineteenth 

century” stands out.

Keywords: Teófi lo Braga, Positivism, will, consciousness, History.

1. Entre nós, os primeiros ecos da doutrina positivista datam de meados dos anos 60 do 

século XIX, sendo contemporâneos das manifestações iniciais da corrente espiritualista 

que iria dominar o pensamento português até ao fi nal da década de 80.

Na mesma época em que, aqui, no Porto, Amorim Viana dava à estampa a sua Defesa 

do racionalismo (1866), na Academia Politécnica, o seu colega Joaquim Duarte Moreira da 

Silva revelava-se adepto entusiasta de Comte e, no curso de mecânica que regia, seguia o 

positivista Freycinet, enquanto, em Coimbra, o ensino, de inspiração krausista, da cadeira 

de Filosofi a do Direito por parte de Dias Ferreira e Rodrigues de Brito (Ferreira 1864; 

Brito 1869) coexistia com a leccionação de Manuel Emídio Garcia na cadeira de Direito 

* Universidade Lusófona, Portugal.
abraz.teixeira@gmail.com
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Administrativo, em que grande parte do ano lectivo era dedicado à exposição das doutri-

nas sociológicas segundo os princípios da fi losofi a positiva (Garcia 1880, XI)1.

Por seu turno, em Lisboa, ao mesmo tempo que a Academia das Ciências publicava 

os Estudos de fi losofi a racional (1863), de Joaquim Maria da Silva e, no Curso Superior de 

Letras, na regência das duas cadeiras fi losófi cas, Jaime Moniz e Sousa Lobo seguiam 

uma orientação espiritualista, próxima do krausismo coimbrão e do ecletismo francês, 

na Academia Politécnica e na Escola Médico-Cirúrgica, a exemplo do que acontecia nos 

outros cursos médicos, estudavam-se já obras que refl ectiam as orientações da escola 

comtiana (Braga 1892, 414)2.

Também as Conferências Democráticas, promovidas em 1871, no Casino Lisbonense, 

ao lado de evidentes infl uências socialistas, em política, e realistas, em arte e literatura, 

manifestavam clara simpatia pelas teses positivistas, devendo até uma daquelas cuja rea-

lização foi impedida pela proibição governativa versar o tema “Dedução positiva da ideia 

democrática”.3

É, porém, a partir da entrada de Teófi lo Braga (1843-1924) para o corpo docente do 

Curso Superior de Letras, em 1872 (depois das suas tentativas fracassadas para ascender 

ao magistério, primeiro na Academia Politécnica do Porto, em 1868, e, dois anos volvidos, 

na Faculdade de Direito de Coimbra), e, em especial, com a sua regência, de 1874 a 1878, da 

cadeira de Filosofi a, devido ao impedimento de Jaime Moniz, e, no ano lectivo de 1878-79, 

ao ocupar interinamente a cátedra de História universal e pátria, por morte de Augusto 

Seromenho, que o positivismo encontra, entre nós, o seu primeiro expositor sistemático e 

inicia a sua difusão pública como corpo de doutrina fi losófi ca e científi ca.

Se o espiritualismo ecléctico, no seu sincretismo conservador, viera a constituir o ade-

quado substrato ideológico do constitucionalismo monárquico de meados do século, o 

positivismo que, como aquele, não se afi rmaria pelos seus méritos no plano da ciência ou da 

fi losofi a, mas acima de tudo, enquanto movimento de opinião pública, era a atitude espe-

culativa mais conforme à nova conjuntura histórica expressa tipicamente pelo Fontismo, 

em que, na síntese feliz de Joaquim de Carvalho, “os discursos fáceis e empolgantes do 

Setembrismo e da Patuleia já não supriam as necessidades da produção e da circulação da 

riqueza. Impunham-se ideias precisas, concretas, úteis, e, pela base científi ca, o positivismo 

1 Corroborando esta afi rmação, Trindade Coelho, que foi seu aluno, refere, em In illo tempore (1981), que 
aquele “ensinava tudo menos o Código”, pois “o ano lectivo ia-se-lhe todo com o positivismo de Littré 
e de Augusto Comte” (cfr. Catroga 1977). 

2 Ver também Bastos 1892, 12; Carvalho 1948, II: 41; Ribeiro 1951, 49-50; Braga e Bastos 1880.
3 O autor da conferência seria Augusto Fuschini. Entre os outros conferencistas contavam-se Adolfo 

Coelho e Augusto Seromenho, futuros companheiros de Teófi lo Braga na sua cruzada positivista e no 
magistério no Curso Superior de Letras. Ver Salgado Júnior 1930.
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proporcionava a atmosfera mental propícia à política de fomento. Por isso, a sua infl uência 

decisiva verifi cou-se no terreno da concepção do mundo e da vida que há que viver, aliás 

o objectivo supremo de Comte, que, fi lósofo da Ordem muito mais que do Progresso, sem-

pre subordinou o saber científi co aos fi ns da acção espiritual, universalista e humanitária. 

Teófi lo, em especial, recebeu-o e assimilou-o como norte e viático, tão entranhadamente 

que dir-se-ia ter renascido para nova vida do espírito” (Salgado Júnior 1930, 41).

2. Como as outras mais destacadas fi guras da chamada “geração de 70”, ao chegar a 

Coimbra, para frequentar a Faculdade de Direito, Teófi lo Braga, recebeu o embate das 

novas correntes fi losófi cas, científi cas e culturais de origem germânica, que abalaram e 

puseram em profunda crise a educação católica e tradicional que lhe fora ministrada na 

sua ilha natal.

É a partir deste “germanismo”, conhecido indirectamente, através da França de Michelet, 

Quinet, Vacherot, e em que Herder, Creuzer, Grimm e algum Hegel, especialmente o da 

Estética, se combinam com a lição do Vico da Ciência Nova, que se desenvolverá o pensa-

mento e a obra do moço escritor, no período que medeia entre 1865 e os primeiros anos 

da década seguinte (Carvalho 1948, 26).

Ainda estudante, Teófi lo procurará, num notável ensaio, estudar a evolução da simbó-

lica jurídica, estabelecendo a relação do direito com a religião e a arte, por entender que, 

na “infância da humanidade os sentimentos do verdadeiro, do belo e do justo se encon-

travam confundidos, aparecendo a religião, a poesia e o direito num mesmo acto do espí-

rito e sendo, então, o sacerdote também legislador e poeta e manifestando-se o dogma e 

a lei sob a forma misteriosa do carmen, através da linguagem poética, numa fase auroral 

da vida do homem em que as línguas, antes de serem faladas, eram cantadas (Braga 1864, 

VII; 1865). Aí, apoiado numa concepção triádica do pensamento, que o verbo dinamiza, e 

na qual a doutrina viquiana das três idades da humanidade se funde com elementos da 

dialéctica hegeliana, o jovem escritor sustenta haver na essência do homem o poder de 

se elevar de um efeito contingente a uma causa primária e imutável, um intelecto infi nito 

com uma manifestação fi nita, a vontade.

Será, precisamente, a vontade que Teófi lo colocará como fundamento do mundo da 

cultura ou do espírito, já que a religião, o direito e a arte não são mais do que seus modos 

de ser ou suas manifestações históricas. E assim como cada homem, no seu desenvolvi-

mento, atravessa diversas idades, até ascender do sentimento ao plano da racionalidade 

adulta, também na vida de cada povo se distinguem três idades, divina, heróica e humana, 

nas quais, obedecendo às leis eternas da História, transita da simbólica imediata e irre-

fl ectida, em que a ideia apenas alcança uma realidade indeterminada, para a simbólica 
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refl ectida, que, por sua vez, espiritualizando-se, atinge a forma de pensamento abstracto, 

logrando elevar-se aos princípios eternos da Justiça, da Beleza e da Bondade, que têm na 

vontade infi nita a sua origem e fundamento (Braga 1865).

3. Esta atitude especulativa se, por um lado, correspondia, adequadamente, às duas 

ideias-força do pensamento e da obra de Teófi lo – a visão da História como luta da liber-

dade contra a fatalidade e a ideia de que os mitos e lendas populares, formas primitivas 

do direito e da linguagem, constituem a fonte essencial do conhecimento histórico (Braga 

1865)4 – e se, pela importância que atribuía à vontade, se casava, admiravelmente, com 

o traço mais saliente do seu temperamento e do seu carácter, por outra não satisfazia a 

sua necessidade de um sistema completo orgânico, hierarquicamente ordenado, que lhe 

fornecesse as balizas seguras que pudessem apoiar e orientar o seu trabalho histórico-cul-

tural e a sua acção política.

O positivismo comtiano, que, durante a sua estadia no Porto, após o insucesso no con-

curso para professor em Coimbra, lhe foi revelado pelo lente da Academia Politécnica, 

Joaquim Duarte Moreira de Sousa, vai dar a Teófi lo Braga o almejado sistema completo 

e acabado de que carecia e que nele supriria as convicções religiosas perdidas e o teísmo 

que, apesar de recusado, seria a única garantia metafísica possível para a atitude especu-

lativa que até então perfi lhava.

Embora viesse a afi rmar, mais tarde, que de Vico para Hegel e deste para Comte não 

existiam antinomias doutrinais, já que a classifi cação hierárquica dos conhecimentos e das 

ciências esclarecia a Filosofi a da Natureza do fi lósofo alemão, enquanto o sistema hege-

liano completava a síntese subjectiva do pensador francês (Braga 1892, I: 297) e pensasse, 

talvez, que a teoria viquiana das três idades prefi gurava a “lei dos três estados”, como os 

três momentos do pensamento de Hegel representariam a preparação metafísica das três 

sínteses do fundador da nova escola5, Teófi lo sentiu, no entanto, a necessidade de mergu-

4 Esta concepção subjaz também à dissertação de doutoramento de Teófi lo, História do Direito Português 
– Os forais, Coimbra, 1868 e à tese do seu mal sucedido concurso para professor da Faculdade de Direito 
de Coimbra, Espírito do Direito Civil Moderno, Porto, 1870. Neste escrito breve e apressado, Teófi lo, 
depois de reafi rmar a sua ideia de que a vontade é o princípio fi losófi co do Direito – o qual é apenas a 
manifestação fi nita da vontade infi nita, a manifestação exterior e limitada do princípio do justo – sus-
tenta que o Código Civil de 1867, ditado pela fi losofi a e tendo por subsídio o direito natural, procura a 
vontade pura, inteligente e livre, para a realização do direito na vida, vendo nela a fonte dos direitos e 
obrigações. 

5 O que poderia explicar a integração na estética positiva, para cuja constituição procurou contribuir 
(“Constituição da estética positiva” é, precisamente, o título do primeiro ensaio fi losófi co da sua nova 
fase, publicado, inicialmente, em versão francesa, na revista Philosophie positive VIII (1875), inserto 
depois, no texto português, no vol. I de O Positivismo (1878), e reproduzido, mais tarde, no Sistema de 
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lhar, durante alguns anos, no estudo paciente e aturado das diversas ciências que compu-

nham a enciclopédia positivista e de, a essa nova luz, proceder à revisão dos seus pontos 

de vista anteriores, em termos que mereceram a admiração dos seus contemporâneos.6

4. Tornando-se positivista e adoptando as teses principais da escola – a “lei dos três 

estados”, a classifi cação das ciências e o primado da sociologia – Teófi lo Braga não será, 

porém, um repetidor passivo da doutrina comtiana, antes procurará repensá-la e actuali-

zá-la, tendo especialmente em conta as conquistas da ciência nos vinte anos decorridos 

sobre a morte do fundador do positivismo e as críticas que lhe haviam sido feitas por 

Littré, Huxley e os positivistas ingleses, bem como o pensamento de Spencer.

Assim, ao mesmo tempo que considerará necessário comprovar, psicologicamente, a 

“lei dos três estados”, que em Comte era meramente histórica e empírica, e garantir a 

classifi cação das ciências a partir de um princípio unitário, que irá procurar na concepção 

mecânica da matéria, pensará, igualmente, que a sociologia carecia de ser reorganizada, 

substituindo-se, na sua base, a autoridade por um facto biológico, a população. Por outro 

lado, recusará não só a religião da Humanidade como toda e qualquer religião, manifes-

tando sempre um veemente anticatolicismo (em especial, um anti-jesuitismo apaixonado 

e quase obsessivo, de claro sinal iluminista), em contraste com o relevante papel atribuído 

por Comte à Igreja Católica na organização medieval, a ponto de ter sido ela o reconhe-

cido modelo da igreja positivista.

De igual modo, embora o seu pensamento se centre, de preferência, na síntese especu-

lativa, vindo a concluir-se num monismo materialista, mecanicista e evolucionista, o que 

o leva a negar, sem disso se dar conta, o positivismo de que se reclama, procurará com-

pletar a inconclusa síntese afectiva comtiana, através da constituição da estética positiva, 

da defi nição dos princípios da moral segundo a nova escola e da determinação da função 

histórica das religiões, cujo próximo fi m não hesitará em anunciar.7

Sociologia (1884), 337-398), de ideias e concepções do seu período “metafísico”. Com efeito, nos estu-
dos “A impressão artística” e “As faculdades poéticas”, publicados em O Positivismo, vol. I e II e incluídos 
depois em As modernas ideias, I: 383-416 e 363-382, Teófi lo mantém, no essencial, os pontos de vista 
que exprimira já na Poesia do Direito.

6 Desta atitude exemplar de Teófi lo Braga se fazem eco, entre outros, Sampaio Bruno (1885, 102 e segts), 
Ramalho Ortigão (1879) e Teixeira Bastos (1892, 12).

7 A comprovação da lei dos três estados e da classifi cação das ciências tentá-la-á Teófi lo nos Traços gerais 
de fi losofi a positiva (1877), obra em que iniciará também a reorganização da sociologia, desenvolvida e 
completada, sete anos depois, no Sistema de Sociologia (1884), precedido, no plano histórico, pelos dois 
volumes do “esboço de sociologia descritiva” da sua História Universal (1879 e 1882) e por dois ensaios 
publicados em O Positivismo, vols. II (1879) e III (1880), com o título de “Sociologia, esboço dedutivo”. Os 
seus esforços no domínio da estética positiva foram já referidos acima (ver nota 5); quanto à moral e à 
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5. Na sua concepção – neste ponto fi el aos postulados essenciais da escola – a Filosofi a 

carece de objecto próprio, cabendo-lhe estabelecer a distinção entre o desconhecido e 

o incognoscível (noção que recolherá de Spencer) e organizar a síntese permanente dos 

conhecimentos proporcionados pelas diversas ciências, submetendo-os a uma sistemati-

zação racional, sucessivamente revista e renovada, à medida que aquelas vão avançando.

Neste modo de considerar a Filosofi a como dependente ou serva da ciência e apoiado 

na teoria psicológica, de base sensista, de que parte, o positivismo de Teófi lo Braga 

retoma a linha de empirismo ecléctico da segunda metade do século XVIII, levando às 

últimas consequências alguns dos pressupostos daquele, que o teísmo dos seus sequazes 

impedira atingissem pleno desenvolvimento.

6. O ponto de partida da psicologia é, para Teófi lo, a sensação, entendida como impressão 

do mundo exterior nos órgãos sensórios, noção que marca, desde logo, uma diferença radi-

cal entre a realidade ou origem da impressão e a aparência ou a sensação dela resultante.

Daqui decorrem diversas consequências de suma importância. Em primeiro lugar, é o 

modo como, no plano do sentimento, se articulam a realidade e a aparência e, no domínio 

racional, o abstracto e o concreto, que lhe vai permitir dar à “lei dos três estados”, de natu-

reza puramente histórico-empírica, uma comprovação psicológica. No estado denomi-

nado teológico, aquelas noções encontram-se confundidas, numa situação de sincretismo 

(estado sincrético); na fase metafísica, a aparência sobrepõe-se à realidade e o abstracto 

ao concreto (estado discrético), enquanto, no período positivo, a aparência e a realidade se 

relacionam na série indutiva da ciência e o abstracto se converte em concreto pelo pro-

cesso dedutivo da fi losofi a (estado concrético). Em termos puramente psicológicos, por-

tanto, a um primeiro período, de sensações, sucede-se um período de sentimentos e a este 

um terceiro, de noções racionais.

Ora, se o que caracteriza o estado inicial ou sincrético, é a confusão da realidade com a 

aparência, do abstracto com o concreto, o predomínio da sensação ou da sensitividade, 

a estética positiva tornar-se-á uma ciência preliminar da Filosofi a, cuja função essencial 

será determinar as normas e leis do desenvolvimento da imaginação e o estudo das facul-

dades estéticas, que constituem o nexo entre as intelectuais e as afectivas (Braga 1878a, 

1878b, 1879-1880a, 1892b).

De igual modo, a classifi cação hierárquica dos conhecimentos apresentada por 

Comte terá de ser completada por uma psicologia positiva, pela qual se estabeleça a 

religião, cabe mencionar os artigos “Sistematização da moral” e “Fim das religiões”, publicados no vol. 
II de O Positivismo e reproduzidos depois no Sistema de Sociologia (1884, 339-367), bem como os livros 
Origens poéticas do cristianismo (1880) e As lendas cristãs (1892).
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coordenação natural das sensações e dos sentimentos, por onde começa a actividade racional 

(Braga 1877, 37-46).

A psicologia positiva, de que foram eliminadas a entidade metafísica alma e as questões 

relativas à sua essência, união com o corpo, imortalidade e fi nalidade, depende, na sua 

constituição e desenvolvimento, por um lado, do conhecimento do mundo exterior, que é 

objecto das sensações relacionadas pela racionalidade psicológica e, por outro, do conhe-

cimento anatómico e fi siológico dos órgãos em que se exercem as funções de relação 

que prestam o elemento à racionalidade. A psicologia positiva vem, assim, a ter uma base 

física ou fi siológica – o cérebro e o sistema nervoso – e a culminar num facto irredutível, a 

consciência, que é o seu essencial objecto.

Nesta psicologia fi siológica caberia distinguir dois aspectos: o estático e o dinâmico. 

Na parte estática, ocupa-se ela dos órgãos dos sentidos e dos actos resultantes da sua 

actividade – o acto físico da impressão (puro movimento material), o acto fi siológico da 

sensação (pelo qual a impressão se transforma em excitação) e o acto psíquico da percep-

ção (relacionação das sensações, que se opera no cérebro).

Na sua parte dinâmica, a psicologia positiva estuda os actos intelectuais na sua forma 

abstracta, já como conhecimento, nas suas modalidades gradualmente mais complexas 

de noção, ideia e juízo. 

Por outro lado, para o determinismo biológico teofi lino, não só a vontade individual se 

encontrava subordinada às leis invariáveis da natureza como mais não seria do que uma 

reacção motriz aos estímulos externos. Assim, para compreender os movimentos da von-

tade e da liberdade, realizados tanto pelo indivíduo como pela colectividade, seria neces-

sário estudar os impulsos passionais e racionais como forças. Ora, revelando-se estas pelo 

movimento, como acções, num determinado meio, explica-se que a vontade deva defi -

nir-se como reacção motriz que, quando se torna consciente, se manifesta no meio social 

como liberdade. Deste modo, enquanto os actos da vontade são manifestações normais e 

refl exas de actos cerebrais, os actos de liberdade são motivados por um certo número de 

noções dominantes no meio social (Braga 1884a, XIV, 22-25, 70 e 143).

7. Partindo da estética, a psicologia positiva conclui-se numa gnosiologia, cuja noção 

base é a distinção entre o desconhecido e o incognoscível, completada pelos dois princí-

pios essenciais de que todo o conhecimento é relativo e de que é impossível conhecer o 

absoluto ou a essência das coisas.

O conhecimento ou as ideias têm uma dupla fonte: as sensações exteriores e o instinto 

ou sentido interno. Este, conformado com as ideias abstractas, produz os sentimentos, ao 

mesmo tempo que, dando àquelas uma actividade de relação instrutiva, origina o hábito. 
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Por outro lado, o conhecimento não provém apenas da elaboração da sensação (como 

pretendem os sensistas), já que é aqui fundamental o trabalho, que o cérebro realiza, de 

ratifi cação dos dados dos sentidos, e pelo qual deduz das diversas aparências uma reali-

dade ideal: assim, o conhecimento, sempre relativo e incompleto, será tanto mais próximo 

do real quanto a noção objectiva ou natural for ratifi cada pela noção objectiva ou cientí-

fi ca (Braga 1884a, cap. II; 1878c, 1878d).

8. Esta gnosiologia impõe, por sua vez, uma nova lógica, como ela igualmente positiva, 

que atenda a que há apenas dois tipos de raciocínio: a dedução – de que o silogismo pre-

tende ser o modelo, mas para cuja constituição são mais importantes a matemática e a 

astronomia – e a indução, para que contribuirá, essencialmente, a sociologia. A verdadeira 

teoria lógica estará, assim, na prática de raciocinar sobre factos concretos da ciência, dis-

solvendo-se, por isso, na psicologia, já que as suas duas operações essenciais mais não são 

do que resultados de dois actos biológicos: recepção da sensação nos tálamos ópticos e 

sua relacionação na massa encefálica (Braga 1884a, cap. III).

9. A noção central da ontologia de Teófi lo Braga é a da matéria, cuja eternidade indirec-

tamente afi rma, ao notar que nela não há criação nem destruição mas apenas transforma-

ção, pois na continuidade dos seus modos de ser não se descobre por onde comece nem 

por onde acabe (Braga 1884a, 166 e 476).8

Além de eterna, a matéria, sob a múltipla variedade das suas manifestações, é una e 

obedece a uma lei fundamental, o movimento. Eterna e una, a matéria não é, porém, infi -

nita, já que a forma é a condição da sua existência e se encontra sempre contida num 

determinado meio, que actua sobre as suas modalidade. Matéria e meio exercem acções 

recíprocas um sobre o outro, acções ou movimentos que se traduzem em repulsões ou 

condensações. São estes movimentos que conduzem à evolução, através de graus cres-

centes e mais complexos de condensação, desde os átomos simples e das moléculas ele-

mentares até aos seres orgânicos. Por sua vez, quanto maior é a condensação mais variada 

é a transmissibilidade do movimento, a ponto de os seres vivos, que constituem o estado 

de maior condensação da matéria, se caracterizarem por uma instabilidade de forma e 

por movimentos, como os que se propagam através dos instintos, da vontade individual e 

da razão, que parecem afastar-se das leis mecânicas.

8 Ao extrapolar para o domínio ontológico uma conclusão meramente gnosiológica – a de que se não 
conhece início nem termo para a matéria – Teófi lo não só é infi el aos pressupostos relativistas e positivistas 
do seu pensamento, já que o materialismo é uma atitude irrecusavelmente metafísica, como comete o 
erro lógico de postular uma existência real fundando-se apenas dos dados do conhecimento empírico.
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Tal afastamento, segundo Teófi lo Braga, é, contudo, apenas aparente, já que não há 

qualquer solução de continuidade entre os movimentos da matéria física e os da matéria 

orgânica na sua condensação nervosa ou racional, sendo o movimento animal, orgânico 

e psicológico, igual, apesar da sua complicação de forças, ao movimento que se dá em 

todos os corpos submetidos à lei mecânica, o que o levava a concluir ser a concepção da 

matéria pelo movimento e do movimento pela matéria a mais adequada para fundar uma 

visão unitária do conhecimento científi co.

O positivismo teofi lino, mau grado as suas pretensões rigorosas e estritamente cien-

tífi cas e o relativismo gnosiológico de que se reclama, vem, assim, a desembocar numa 

inevitável metafísica, ao procurar garantir a classifi cação comtiana dos conhecimentos 

humanos por um monismo evolucionista, fundado numa concepção mecânica da maté-

ria (Braga 1877, 156 e segts.; 450-496).9

10. A base fi siológica sobre a qual pretende constituir a psicologia e a ontologia materia-

lista a que o seu pensamento, pretensamente científi co, o conduz refl ectem-se, natural-

mente, na antropologia, expressa ou implícita na obra do erudito professor.

Com efeito, concebe a consciência como simples desenvolvimento da energia vital, cujo 

rudimento começa na motricidade e se eleva até à vontade, vendo nesta e na razão sim-

ples movimentos materiais. Sustenta, de igual modo, numa atitude claramente determi-

nista, que as questões da liberdade e do livre arbítrio, com o conhecimento das leis cientí-

fi cas, se dissolverão em transformações especiais da energia com que começou a mover-

-se a terra, resultantes das condições impostas pela fatalidade do meio. Por seu turno, 

o problema da imortalidade explica-se pela lei indutiva que afi rma que nenhuma força 

se perde, mas todas se transformam: se, nos organismos individuais, a vida se dissolve 

nas forças componentes desse equilíbrio especial, na espécie essa vida perpetua-se, nela 

existindo a única imortalidade da consciência, “na forma de noções racionais e morais, de 

descobertas e usos que facilitam as condições da existência, e que como um meio mais do 

que material ou sociológico, torna a infl uir no indivíduo, aumentando-lhe a vida dentro 

do período fatal do tempo por uma maior intensidade de estímulos e de reacções motri-

zes, que são a mais clara e elevada consciência psicológica” (Braga 1877, 173).10

9 Foi Cunha Seixas o primeiro a chamar a atenção para o essencial materialismo que subjaz aos escritos 
de intenção especulativa do principal propugnador do positivismo entre nós. No mesmo sentido se 
pronunciaram depois Joaquim de Carvalho (1948, 53) e Álvaro Ribeiro 1951, 72-76.

10 Ver também, na mesma obra, pp. 40-41 e 129-130. Teófi lo criticará, precisamente, o positivismo inglês 
pelo carácter irredutível que este atribuía aos fenómenos psíquicos e pelo relevo que dava ao pro-
blema do livre arbítrio. Cfr. Ferrão 1935; Homem 1989, 91-132, In memoriam 1996 e História do pensa-
mento 2004, IV (I): 272-288, 378-381 e 418-423. 
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11. Deste modo materialista e determinista de conceber a consciência e a liberdade, 

reduzindo a imortalidade à perpetuidade da espécie, decorrem, naturalmente, a natu-

reza, o conteúdo e os limites da moral positiva, para cuja defi nição e sistematização 

Teófi lo pretendeu contribuir.

No modo como a entendia, a moral seria a norma ideal da conduta do indivíduo como 

ser isolado e social e que, havendo sido deduzida dos costumes, se tornou imperativo ou 

dever. Constituindo a justa coordenação entre a vontade e a inteligência, pois todos os 

actos são o resultado de uma noção, que é motivo da vontade, a moral funda-se na soli-

dariedade humana e, com a marcha evolutiva da sociedade, torna-se um estado de cons-

ciência que, do mesmo passo que determina actos de altruísmo para a espécie humana, 

pela disciplina das paixões, contribui para a aspiração perfectiva de cada um para consigo 

mesmo, assim realizando a harmonia ou a conciliação entre o egoísmo e o altruísmo.

Segundo o pensador açoriano, a moral positiva recusa a existência ou a possibilidade 

de regras morais universais absolutas, sustentando que aquelas variam, necessariamente, 

com as raças, os costumes e as épocas históricas.

Tendo como fi m contribuir, através da educação, para o aperfeiçoamento progressivo 

e indefi nido da humanidade, a moral positiva, na concepção de Teófi lo Braga, baseia-se 

na noção essencial de altruísmo, que o especulativo português via como contraposta à 

moral católica, pois, enquanto esta se fundaria no egoísmo da salvação e se ordenaria em 

função da morte, aquela, no seu altruísmo universalista, seria a verdadeira arte de bem 

viver, que estabelecia o justo meio entre o interesse individual e a obediência ao condi-

cionalismo social (Braga 1979-1880c, 203-220; 1884a, 348-367).

12. O relativismo historicista que, juntamente com a noção de altruísmo, constituía um dos 

traços fundamentais da moral positiva, tal como o mestre do Curso Superior de Letras a enten-

dia, encontra-se, igualmente, presente no modo como pensava o direito, tema a que, desde 

o seu juvenil ensaio sobre simbólica jurídica, vai ocupar assinalável relevo na sua refl exão.

Os aspectos decisivos da concepção teofi lina do direito vêm a ser a sua integração na 

sociologia, a consideração da vontade como seu domínio próprio e seu princípio fi losó-

fi co, a sua essencial historicidade e o seu carácter evolutivo e progressivo, a sua natureza 

de disciplina prática e, como tal, multiforme, múltipla e complexa, extremamente variável, 

consoante as diversas circunstâncias e situações concretas de cada povo e de cada época 

e a consequente recusa da ideia de qualquer direito natural, absoluto, eterno ou originário.

Entendia o erudito micaelense que o conceito de direito não pode obter-se a partir da 

consideração ou do exame da natureza fi siológica ou psicológica do homem como indiví-

duo, mas sim do conjunto humano nas suas diversas e progressivas formas de sociedade, 
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pelo que unicamente a ciência sociológica constituía base adequada para a determinação 

de tal conceito.

Para o pensador, o direito constituía um produto da sociedade, cujo acatamento depende 

mais do acordo do seu conteúdo com o modo de pensar e de sentir da colectividade do que 

da sua intrínseca racionalidade e justiça, e cuja evolução resultava, por isso, das oscilações 

ocorridas no organismo que é cada sociedade e dos movimentos sociais que nela ocorram, 

os quais são determinados pelas forças estáticas de conservação ou de ordem e pelas forças 

dinâmicas de transformação ou de progresso, projecção social do confl ito ou da luta pela 

vida, tal como Darwin a entendera, dado que, para o autor de Poesia do direito, a biologia 

devia constituir a base ou fundamento da ciência sociológica (Braga 1884a, 79, 116 e 118).

Por outro lado, da noção de progresso que presidia ao desenvolvimento dos fenómenos 

sociológicos decorria a concepção teofi lina da essencial historicidade do direito e a sua 

diversidade no tempo e no espaço, o que, contudo, não excluía que o seu desenvolvi-

mento histórico obedecesse a idênticos ciclos ou fases nas diversas civilizações.

Assim, numa primeira fase, a evolução da sociedade na criação do direito e na sua expressão 

simbólica far-se-ia de modo inconsciente, irrefl ectido, espontâneo, indeterminado, apresen-

tando-se como uma grande força desconhecida que ninguém sabe aproveitar e na qual a sim-

bólica jurídica é irrefl ectida e naturalista. Num segundo momento ou ciclo, algumas individua-

lidades proeminentes aproveitam a expansão desta primitiva força desconhecida e, fazendo 

dos interesses e emoções colectivas ideias-síntese de carácter geral, defi nem princípios como 

a justiça e o bem, que mais não seriam do que deduções que tais espíritos extraem dos ante-

cedentes históricos da humanidade, pelo recurso à fórmula ou símbolo falado, de cariz antro-

pomórfi co, que assinala a passagem da primitiva simbólica irrefl ectida para a simbólica refl ec-

tida, fundada na abstracção, que defi ne o terceiro momento da evolução ou do progresso do 

direito, em que uma psicologia baseada nos factos experimentais da fi siologia e uma mais 

clara compreensão da História possibilitam um mais completo conhecimento da continui-

dade humana e a orientação dos antecedentes sociais, que permitem fundar as previsões 

sociológicas e intervir, oportunamente, através da disciplina jurídica, na tradição para uma 

nova síntese social, nas formas de actividade de um povo, da afectividade ou da mentalidade.

O modo mais psicológico do que histórico-empírico, como Teófi lo pensava a “lei dos 

três estados” levava-o a não ter da evolução do direito uma visão necessariamente linear, 

ascendente ou progressiva, admitindo, à maneira de Vico, que nela poderia haver ricorsi, 

como o provaria o período medieval (Braga 1865, 25-26, 53-54, 138 e 175; 1868, 80-81; 

1884a, 147 e segts.).

Mas se o direito é relativo, lentamente elaborado pelos povos, segundo a respec-

tiva índole, e se se encontra condicionado pelas necessidades da vida social e pelas 
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circunstâncias concretas da vida histórica de cada povo, excluída fi ca, necessariamente, a 

existência de qualquer direito eterno, necessário, absoluto, anterior e superior aos povos. 

Por outro lado, resultando o direito do conjunto humano nas suas diversas e progressivas 

formas de sociedade, seria, igualmente, incompatível com a ideia de um direito natural 

originário, fundado na natureza fi siológica ou psicológica do homem como indivíduo.11

13. Apesar de recusar toda e qualquer religião, fosse ela revelada, como o cristianismo, ou 

demonstrada, como a comtiana “religião da humanidade”, e de anunciar o próximo fi m das 

religiões, Teófi lo Braga não deixou de dedicar demorada atenção ao fenómeno religioso.

Para o polígrafo açoriano, a religião era uma pura criação humana, era a condensação 

de todas as emoções do homem numa noção emotiva, formada à imagem do próprio 

homem, que, por isso, refl ectia a concepção da divindade de cada sociedade e de cada 

época, de acordo com o respectivo grau de evolução. No seu máximo desenvolvimento, 

tal noção emotiva exprimia-se numa noção absoluta do ser divino como um ser perfeito, 

verdadeiro, omnisciente e omnipresente, noção que, por irredutível e inverifi cável, vinha a 

converter-se, de novo, em emoção susceptível de possibilitar deduções lógicas.

Desta negação da realidade e da transcendência divinas resultava o modo como Teófi lo 

entendia a religião, como algo próprio de uma idade primeira da evolução do homem no 

caminho da plena racionalidade científi ca, o que o levava a escrever que as religiões cons-

tituem “um facto humano, sujeito a todas as manifestações do meio social”, “um estado 

emocional do homem primitivo que contempla sem relacionar, para quem tudo é inex-

plicável, e que, por isso, em vez de convencer-se, crê, e em vez de persuadir-se, alucina” 

(Braga 1880, 1; 1884a, 339).

Sendo, pois, um facto psicológico e social, as religiões encontrariam a sua origem na 

conjugação do sentimento do maravilhoso com o terror sagrado ligado à consciência 

intuitiva da dependência em que o homem se achava relativamente à natureza Braga 

1865, 15, 18, 22-23; 1880, 52; 1884a, 339).

Desta dupla origem conferida ao fenómeno religioso derivavam tanto a natureza que 

o pensador atribuía à fé religiosa como a radical incompatibilidade que entendia haver 

entre ela, a razão e a ciência.

A fé, que considerava elemento fundamental de toda a religião, apresentava-se-lhe 

como algo que dizia respeito ao puro domínio do maravilhoso, como um produto da 

imaginação, reconhecido ou feito seu pela vontade. Daí que excluísse a razão do seu 

11 Recensão do Ensaio sobre a moderna concepção do direito, de Alberto Sales, Revista de Estudos Livres, vol. 
III, 1885, pp. 419-423. Cfr. Teixeira 2002, 154-171 e História da fi losofi a 2005, 151-157. 
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conhecimento, dado situar-se no âmbito intuitivo e sintético do sentimento, o qual é dis-

tinto e inconvertível à região analítica e objectiva da razão. Por outro lado, uma vez que 

toda a religião se pretende fundada em Deus e de origem divina, a fé era insusceptível de 

progredir ou de se aperfeiçoar, pois o seu eventual progresso ou aperfeiçoamento viria, 

necessariamente, a comprometer a existência de Deus ou a pôr em causa ou em dúvida os 

seus atributos, designadamente a sua perfeição e a sua suma verdade.

Seria, precisamente, no entendimento teofi lino, esta inevitável e consubstancial imo-

bilidade das religiões que as tornava de todo inconciliáveis com a razão e com a ciência, 

as quais, no seu desenvolvimento progressivo, vão substituindo o mundo pueril, fi ctício 

e maravilhoso criado pelas religiões pela realidade positiva revelada pelo conhecimento 

científi co. Era aqui que encontrava fundamento a sua tese de que as religiões tenderiam 

a desaparecer no futuro, por todas, incluindo a “religião da humanidade”, pregada por 

Augusto Comte, serem incompatíveis com uma mentalidade superior (Braga 1865, IX, XIV, 

126; 1979-1880d; 1884a, 339-347).

Na concepção teofi lina, numa primeira fase, a religião consistia na divinização e na 

transformação em seres divinos de todos os fenómenos desconhecidos e surpreendentes 

da natureza, pelo que a primeira idade da evolução religiosa seria o naturalismo, sendo 

prevalecentes, então, em certas sociedades, símbolos e os cultos sidérios, ao passo que, 

noutras, dominariam os cultos telúricos, consoante as relativas condições mesológicas, 

económicas e sociais.

A esta primeira fase suceder-se-ia uma outra, caracterizada pelo antropomorfi smo, em 

que o homem começa a conhecer e a dominar a natureza e a dessacraliza e, tomando 

consciência de si, passa a ter-se a si próprio como modelo do universo e diviniza-se, dei-

xando os deuses de ser as forças da natureza para passarem a confi gurar-se como formas 

personalizadas e imortais da humanidade de heróis divinizados.

Num terceiro estádio do seu processo evolutivo, as religiões tornar-se-iam abstractas, 

passando a conter-se em dogmas.

Seria este processo histórico-evolutivo das religiões que explicava que elas resultassem 

sempre da transformação de elementos anteriores e se desenvolvessem de acordo com 

as “necessidades progressivas da consciência” e que, ao alcançarem uma sistematização 

teológica, viessem a compreender três elementos essenciais, surgidos em momentos dis-

tintos: uma componente mítica, um culto, que asseguraria a sua conservação e uma tardia 

componente doutrinária, que viria a ser o factor da sua transformação.

De igual modo, àqueles três momentos essenciais da evolução histórica das religiões 

viriam a corresponder três formas distintas de simbólica religiosa, a qual, nos dois primei-

ros (animismo e antropomorfi smo) era irrefl ectida, só no último vindo a ser refl ectida.
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Dois outros aspectos da teoria da religião de Teófi lo Braga cumpre ainda referir: o seu 

entendimento de que, no domínio religioso, nada de verdadeiramente novo se cria nem 

nada se improvisa, antes tudo resulta da modifi cação de crenças anteriores e de que os 

tipos míticos personifi cados, como os deuses do politeísmo antigo ou Cristo, são produto 

do evemerismo (Braga 1865, XI-XII, 53-54 e 75-83; 1880, VI, 80, 127 e 291).

14. Cabe notar aqui que, para o professor do Curso Superior de Letras, diversamente do 

que acontecia com Oliveira Martins (1882; Cfr. Homem 1989, 171-206), a noção de mito apre-

sentava assinalável amplitude, pois não se circunscrevia ao plano religioso, vindo a abranger 

também as lendas e outras tradições ou narrativas poéticas em que o maravilhoso impera.

No seu modo de entendê-lo, o mito seria a “expressão de uma concepção sintética, 

subjectiva e espontânea”, que “traduz sentimentos abstractos, compreensões totais”, uma 

miragem ou uma alucinação, uma criação inconsciente do homem no estado primitivo 

do seu desenvolvimento, que envolve algo de aterrador, que o levaria a personifi car os 

fenómenos da natureza, a entifi car as qualidades das coisas, raciocinando por processos 

metonímicos ou sinedóquicos.

Os mitos seriam, pois, um produto independente das religiões, que acabaram por vir a 

identifi car-se com elas, dada a comum origem duns e outros. As religiões apoderaram-se 

dos mitos, na sua multiplicidade e variedade, e transformaram em deuses hierárquicos os 

nomes que designavam qualidades, coordenaram-nos em panteão, nos grandes sistemas 

politeístas, conferindo sempre um lugar privilegiado aos mitos relacionados com as ori-

gens, em que se fundaram as grandes cosmogonias, que representam uma fase superior 

no processo evolutivo das religiões.

A evolução histórica teria ido pondo em dúvida os mitos das origens, substituindo-os 

pelos conhecimentos científi cos, ao articularem, coordenada e racionalmente, noções 

verifi cáveis num sistema cosmológico, a ponto de, na actualidade, aqueles aparecerem 

como invenções pueris e “concepções atrasadas e abaixo da intelectualidade e da cons-

ciência”, a que nem sequer uma interpretação alegórica, por mais subtil que se apresente, 

consegue conferir sentido.

Deste modo, para Teófi lo Braga, a compreensão de qualquer mito não deveria buscar-se 

na sua interpretação, só logrando conseguir-se por meio da sua decomposição nos seus ele-

mentos primitivos, penetrando tanto mais completamente no seu sentido quanto, através 

desses mesmos elementos simples, fosse possível reconstituir e conhecer a mentalidade 

dos povos e das épocas que, por essa forma, exprimiram uma determinada concepção da 

natureza. O processo de compreensão de qualquer mito viria, assim, a ser um processo 

duplo, que implicava, por um lado, a sua decomposição erudita nos seus elementos mais 
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simples e, por outro, a reconstrução psicológica da inteligência humana (Braga 1884a, 340-

343; 1880, 259; 1892b, 379-380; 1884b, 90).

15. Quanto ao símbolo, conceito que mereceu também refl ectida atenção do pensador 

açoriano, desde o seu juvenil ensaio Poesia do direito, decorreria ele da necessidade e do 

poder que o homem tem de manifestar ou exprimir os sentimentos eternos do verda-

deiro, do belo e do justo por meio de imagens materiais e fi nitas, que tornem tais senti-

mentos compreensíveis pelos outros homens. Quando as imagens representativas que o 

homem assim cria se tornam expressivas, adquirem a natureza de símbolo.

Constituindo uma forma originária da linguagem, o símbolo, para Teófi lo, terá surgido 

no período anterior ao aparecimento da palavra, a qual seria já uma conquista tardia, 

resultante da transformação dos símbolos primitivos, operada por via abstractiva. Nesse 

primeiro período das relações humanas, em que ainda não existia a palavra, o homem, 

na sua “ignorância criativa”, disporia já do poder de antítese, de associar princípios que se 

excluem, de se elevar de um efeito contingente a uma causa necessária e imutável, poder 

cuja sede seria a vontade e permitiria ao homem representar o animado pelo inanimado, 

o abstracto pelo concreto, o todo pela parte.

Por outro lado, dado que a antítese de que o símbolo provém se funda na abstracção, 

todo o símbolo teria de compreender um elemento de concretização capaz de estabele-

cer a sua relação com os sentimentos que visa exprimir. Para Teófi lo Braga, esse elemento 

era a alegoria, que poderia ter dois sentidos, o concreto ou de personifi cação, e o místico 

ou de dessimbolização. Enquanto o primeiro, que corresponderia a uma idade mais antiga 

e a um primeiro momento da simbólica irrefl ectida, corrige o excesso de abstracção da 

antítese de que provém o símbolo, o segundo, resultante da necessidade de harmonizar 

as fórmulas imóveis da religião com as exigências da ascensão progressiva do espírito, 

determina a passagem para a fórmula ou símbolo falado, que defi ne a simbólica refl ectida.

A cada um destes três momentos do processo evolutivo do símbolo corresponderia, para 

o erudito açoriano, uma categoria simbólica essencial, a metáfora, a sinédoque e a metoní-

mia, advertindo, contudo, que, no domínio religioso, a mais importante criação da simbólica 

refl ectida vinha a ser o mito (Braga 1865, VII-XI, 25-29, 41-51, 129 e 169; Cfr. Teixeira 2006).

16. A natureza de “objecto adoptado por convenção tácita, e já modifi cado artifi cial-

mente, para fi xar o conhecimento deduzido de uma relação achada, e operar com esse 

conhecimento com a facilidade de uma instantânea referência” que Teófi lo Braga atri-

buía ao símbolo, o facto de ele ser “procurado e escolhido com condições que expri-

mam ou suscitem a lembrança das relações mais gerais “e de ser criado pela urgência de 
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necessidades totais afastá-lo-ia do domínio próprio da arte, pois, para o pensador, as cria-

ções artísticas se caracterizariam por serem livres e desinteressadas, encontrando-se, por 

isso, a raiz da originalidade de qualquer obra de arte no “modo de ser do eu psicológico 

do artista, incapaz de se confundir com qualquer outra individualidade.”

Para o polígrafo açoriano, o objectivo da arte seria descobrir relações novas entre as coisas, 

aproximá-las, interpretá-las, pelo que toda a obra artística viria a ser o resultado ou o produto 

de uma emotividade que busca tornar-se consciente. Assim, a arte, de sua natureza exclusi-

vamente sintética, por via da imaginação, extrai das sensações parciais uma impressão total.

Entendia Teófi lo Braga que os elementos concretos sobre os quais a arte se constitui 

eram o costume e a tradição, sendo as faculdades estéticas o nexo entre as intelectuais e 

as afectivas e vindo a arte, juntamente com a moral, a corresponder ao que designava por 

fi losofi a do sentimento.

Sustentava o professor do Curso Superior de Letras deverem distinguir-se três grandes 

períodos da história da arte, o período anónimo ou inconsciente, o período académico e o 

período metafísico. O primeiro, profundamente criador, seria produto das faculdades pri-

mitivas, que depois vieram a obliterar-se do homem, e em que as ideias decorriam de uma 

inspiração e intuição espontânea. Por sua vez, no segundo, teriam passado a dominar as 

faculdades de refl exão e imitação, fi cando agora a arte como que reduzida a cânones e 

processos técnicos, cujas múltiplas particularidades excluíam tanto a seriedade como a 

novidade das ideias. Finalmente, o último período viria a caracterizar-se pela aliança da 

poesia com a fi losofi a Braga 1864, IX-XI).12

17. Subjacente ao ideário fi losófi co teofi lino e a grande parte da sua gigantesca obra 

intelectual encontra-se a ideia de que “a História é a verdadeira fi losofi a do século XIX”, 

compreendida aquela à luz de uma fi losofi a da História em que se conjuga a visão pro-

gressiva que a comtiana “lei dos três estados” exprimia e a concepção cíclica propugnada 

pelo fi lósofo da Ciência Nova, que profundamente marcou o mestre micaelense.

Entendia o autor da Visão dos Tempos que, na compreensão do processo histórico, 

haveria que eliminar as questões da origem e destino da humanidade, o providencia-

lismo e a “acção directa e arbitrária dos grandes homens” e que atribuir decisivo papel 

ao “desdobramento das forças dinâmicas da humanidade”, pois o progresso humano se 

explicaria, não por qualquer intervenção do “maravilhoso providencial” ou de “entidades 

12 Posteriormente, Teófi lo passará a denominar estes períodos por arte estática, academismo e arte dinâ-
mica, fazendo-os corresponder, respectivamente, aos das relações sincréticas, discréticas e concréticas. 
Braga 1878b; 1892b, I: 386-387. Cfr. Santos 2009.
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metafísicas” mas por uma “transformação evolutiva”, decorrente da indestrutibilidade do 

movimento, revelada pelas ciências naturais.

Deste modo, para Teófi lo Braga, a compreensão do processo histórico deveria ter em 

conta o facto de a História constituir um ciência biológica e sociológica, vindo a confi -

gurar-se como sociologia descritiva, cuja atenção se deveria centrar na consideração da 

actividade humana sob as condições referentes às modifi cações nela exercidas pelo meio 

cósmico, à adaptação desse mesmo meio às condições de vida pelo trabalho do homem, 

às modifi cações da actividade humana determinadas pelo meio social e ao aperfeiçoa-

mento introduzido no meio social pelos progressos do conhecimento e da evolução.

Da consideração destas modifi cações cósmicas e sociológicas retirava o erudito açoriano 

a conclusão de que a História vinha a traduzir-se, essencialmente, na luta da liberdade con-

tra a fatalidade, entendendo aqui esta última como o conjunto das forças naturais que o 

homem teve de vencer, bem como os instintos e as instituições estáticas da sociedade, como 

as castas, as religiões e os ódios nacionais. Por sua vez, a luta signifi caria aqui o conjunto dos 

esforços feitos pela humanidade para lograr obter sucessivos progressos no domínio jurí-

dico, económico, industrial e científi co, vindo a constituir cada conquista uma determinada 

civilização, enquanto a liberdade seria o momento em que a razão e o sentimento, postos de 

acordo no mesmo fi m científi co e regidas pela disciplina científi ca, eliminam da consciência 

e da sociedade as noções absolutas ou subjectivas, características da mentalidade teológica 

e metafísica (Braga 1878-1882, I: 11-20; 1884b, ix-x).

Esta luta infi ndável entre a fatalidade e a liberdade que, segundo Teófi lo Braga, defi -

nia o curso da história humana, não seguia, porém, um caminho único, contínuo, linear 

e ascendente, mas, pelo contrário, como reconhecia o autor das Miragens seculares, havia 

nela avanços e recuos, ciclos de progresso e de estagnação ou de regressiva decadên-

cia, bem como não se poderia esquecer ou ignorar que, ao longo das idades, cada povo 

ou cada civilização trilhava o seu próprio caminho, tantas vezes em confl ito com outros 

povos, caminho esse que ora acompanhava a marcha geral da humanidade na senda do 

progresso ora se lhe opunha ou a contrariava, acelerando ou retardando a solidariedade 

humana e a realização plena do estado positivo da humanidade, que só da acção livre, 

consciente e esclarecida dos homens dependia.
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A palavra “república” contém, na síntese dos dois termos que reúne, uma insinuação 

simultaneamente política e ética, patente tanto no signifi cado que permite enunciar, ao 

dar nome institucional ao primado do interesse público, quanto no compromisso cívico 

que deixa transparecer, ao consorciar a satisfação dos motivos privados com a efectivação 

do bem comum.

A sugestão inscrita no vocábulo que designa o exercício da soberania por parte dos 

cidadãos deixa antecipar igualmente a necessidade de saber e de argúcia na defi nição 

das instituições destinadas a assegurar que os desígnios comuns se convertam, através 

de disposições que consubstanciem a dedicação individual e conjunta à vida pública, em 

realidade colectiva. 

Nos conceitos de república, feitos e refeitos à luz dos exemplos gregos, romanos, medie-

vos tardios, renascentistas e modernos, os bens políticos surgem assim como expressão 

da virtude atribuível à sabedoria dos legisladores, ao vigor das instituições e à vontade 

dos cidadãos.

A intercepção entre o foro especifi camente político e o âmbito peculiar da ética cívica 

constituiu, em consequência, um dos aspectos mais frequentemente realçados na concep-

tualização e na interpretação dos regimes republicanos: a salvaguarda dos valores políticos 

da liberdade, da igualdade, do amor à pátria e da soberania democrática estaria depen-

dente do cultivo de qualidades como a coragem, a probidade e a devoção à causa pública. 

Nestas circunstâncias, embora a organização republicana do Estado se tenha revestido 

de contornos muito variados e vingado em contextos históricos distintos, o viés ético, em 

sentido geral ou específi co, imputável aos propósitos e às concretizações republicanas 

disseminadas ao longo dos tempos, não pôde deixar de constituir, para muitos autores 

modernos e contemporâneos, um dos atributos mais distintivos desta modalidade pecu-

liar de constituição da comunidade política.

Teófi lo Braga, fi gura maior do republicanismo português, não fugiu a esta regra, pois 

apresentou a governação republicana como a única que possibilitaria uma vida colec-

tiva condizente com a ética e a moral, e, como tal, exigida na era da positividade, isto é, 

reclamada pelo sentido de responsabilidade dos homens elucidados pelo conhecimento 

científi co. 

Ainda que a formação republicana de matriz positivista, acompanhada pelo respectivo 

intuito propagandista, tenha atravessado a actividade literária, académica e pública do 

cidadão fi rme, frugal e austero que, no dia 5 de Outubro de 1910, se viu, com surpresa 

confessa, tratado como Presidente pelos transeuntes (Braga 2006, 44), é nos escritos de 

cariz político que as dimensões axiológicas que Teófi lo conferiu ao republicanismo e ao 

regime republicano se deixam captar de forma mais explícita.
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O sentido virtuoso que o instigador das comemorações do terceiro centenário da morte 

de Camões atribuiu à modalidade republicana de Estado apresenta-se facilmente reco-

nhecível em três âmbitos principais: na corrupção moral imputada à monarquia, na carac-

terização geral do novo regime político anunciado e na defesa das soluções positivas da 

política portuguesa.

Para relevar o mérito ético-político intrínseco à ordem política republicana, Teófi lo 

recorreu à evocação da autoridade de duas fi guras tutelares do pensamento político 

moderno, Maquiavel e Montesquieu.

Do “atiladíssimo político italiano Nicolau Maquiavel” recolheu opinião expressa nos 

Discursos sobre Tito Lívio:

Descobre-se facilmente donde nasce esta paixão de um povo pela liberdade. A experiên-

cia prova que os povos só se desenvolvem em sua riqueza e poder sob um governo livre. 

E na verdade, pode ver-se sem assombro Atenas, livre da tirania dos Pisístratos, elevar-se no 

espaço de cem anos a um tão alto fastígio de grandeza? O que ainda é mais maravilhoso, 

é o grau de poderio a que Roma se elevou depois que expulsou os reis. Estes progressos 

são fáceis de explicar: é o bem geral e não o interesse particular o que produz a força de 

um Estado, e, incontestavelmente, não se tem em vista o bem público senão nas repúblicas. 

(Braga 1983, 120)

As alusões aos escritos de Montesquieu vão no mesmo sentido, seja quando estas 

se encontram citadas na sua letra (Braga 1912, 84), seja quando a evocação do seu teor 

recorre à opinião de escritores com reputação fi rmada, como era o caso de Jean-François 

de La Harpe:

A fundação da República foi, por toda a parte, uma época de “virtude”, quer nos tempos 

passados, quer no nosso. Vede os romanos no tempo do primeiro Bruto, os suíços no tempo 

de Guilherme Tell, os holandeses no tempo de Nassau, enfi m os americanos de Washington. 

É nesta luta da liberdade natural e legal contra o abuso real do poder absoluto, que brilharam 

todos os prodígios da coragem, da paciência, da moderação, do desinteresse, da fi delidade, 

em uma palavra, tudo o que mais admiramos na história e que torna um povo respeitável 

perante a posteridade. (Braga 1912, 84)

A estas considerações gerais e universais sobre a valia ética da ordem republicana, Teófi lo 

Braga acrescentou muitas outras, mais circunstanciais e próximas, umas por julgar que 

“trazer ao direito, à justiça, à moralidade, à razão a monarquia é impossível” (Braga 1912, 2), 
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outras por entender simplesmente que só “a República é o governo da moralidade e da 

ordem” (Braga 1983, 171). 

Embora as considerações desenvolvidas a propósito do regime monárquico tenham 

visado objectivos inequivocamente propagandísticos, num quadro de combate político, 

o alcance de que se revestiram não pode ser encarado como sendo simplesmente oca-

sional, uma vez que radicam em teses gerais advogadas com clara disciplina doutrinária.

A esta luz, a monarquia apresentava-se como um regime político anacrónico, cuja perda 

de sentido remontava ao início dos tempos modernos, pelo que se encontraria necessa-

riamente afastada da relação de pertinência que uniria a vitalidade à racionalidade e à 

moralidade. 

A realeza representaria mesmo o inverso do préstimo espiritual e da aptidão histórica, 

ao trazer consigo a “imbecilidade”, a “boçalidade”, “a inconsciência”, a “atrofi a”, os “círculos 

de favoritos sem inteligência”, os “cancros do militarismo e do clericalismo”, o “obscuran-

tismo fradesco” (Braga 1983, 41, 51, 54, 55, 56, 93), isto é, os grandes vícios intelectuais que 

já haviam sido imputados ao absolutismo pela generalidade dos autores que se tinham 

distinguido por o repudiar em linguagem contundente. 

Na história portuguesa contemporânea, a degenerescência monárquica teria acarre-

tado consequências muitíssimo penosas para a nação, designadamente o seu defi nha-

mento anímico, que havia conhecido um dos seus momentos mais signifi cativos por 

ocasião da intervenção estrangeira de 1847, pela qual “Portugal morreu moralmente, 

desapareceu a inspiração na literatura, a dignidade da política, a moralidade dos gover-

nos” (Braga 1983, 54); este episódio crítico e aviltante constituiria tão-somente um dos 

exemplos, entre muitos outros, de declínio pátrio, num contexto geral que se caracteriza-

ria pela subjugação contínua dos interesses nacionais a ditames estrangeiros, designada-

mente às conveniências coloniais e comerciais inglesas.

Da incompatibilidade entre a “dignidade humana e a autoridade pessoal, entre a rea-

leza e a civilização” (Braga 1912, 17) que o século XIX estaria destinado a fazer sobressair, 

resultaria em Portugal, como no restante mundo civilizado, o inevitável advento da repú-

blica, cujos atributos intelectuais e morais seriam antitéticos das máculas insidiosas que a 

decrépita governação monárquica evidenciaria. 

Nada seria mais pertinente para o renascimento nacional do que a adopção da forma 

republicana de governo, pela qual Teófi lo Braga se bateu, ao longo de toda a vida, com o 

vigor de um causídico obstinado.

Uma vez considerada a república como “a forma política de uma sociedade baseada na jus-

tiça, na igualdade civil e na própria dignidade humana” (Braga 1983, 108), o imaginário polí-

tico associado ao propósito republicano revelar-se-ia necessariamente brilhante e sedutor. 
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A expectativa consistia na concretização da modalidade de “governo mais racional, mais 

moral e económico que existe, porque é uma magistratura exercida pelo mais competente”, 

que seria igualmente aquela que “demanda maior honestidade e civismo e a que põe em 

acção todas as forças produtivas de um povo” (Braga 1912, 61). Deixava-se assim vislum-

brar, embora em justaposição ambivalente e híbrida que evita o autoritarismo sociocrático 

e reclama o legado do liberalismo pátrio (Catroga 1977, 353), a era institucional dos grandes 

desígnios colectivos inerentes à edifi cação de uma ordem política esclarecida e justa que 

garantisse a liberdade, a igualdade, os direitos civis, a soberania popular, a paz, o labor indus-

trioso, a regeneração dos costumes, o renascimento nacional e a prosperidade comum.

A atenção prestada à III República Francesa tornaria patente que não se estava perante 

um simples devaneio, como o que era imputado às “alucinações teóricas dos socialistas” 

(Braga 1983, 59) e às “fantasmagorias metafísicas do revolucionarismo” (Braga 1884, 300), 

estas últimas atribuídas aos liberais portugueses de 1820, mas face a uma realidade his-

tórica que se consolidava na pátria da Revolução, a qual se veria, por seu intermédio e 

algum paradoxo, pelo menos aparente, retomada e consolidada. Outros exemplos, como 

as repúblicas federativas da Suíça e dos Estados Unidos da América, corroborariam o reco-

nhecimento da conversão das nações guiadas pelos ideais republicanos em paragens de 

liberdade, paz e prosperidade.

A adesão ao republicanismo por parte das gerações de jovens intelectuais e publicistas, 

à luz da justeza atribuída ao seu ideário e como expressão da audácia dos homens de 

inteligência, desde logo de José Félix Henriques Nogueira, confi rmaria existir, também 

no plano nacional, um sentimento cívico profundo, continuado, empreendedor e, apa-

rentemente, irreversível de combate a favor do bem pátrio que só a institucionalização 

republicana facultaria.

Ainda que este projecto permitisse vislumbrar a realização histórica dos valores éti-

co-políticos mais eminentes e seduzisse profundamente as consciências daqueles que 

se preocupavam com a vida comum, a sua concretização não se encontraria, segundo 

Teófi lo, dependente do resplendor do seu brilho moral, nem mesmo do simples empenho 

devotado à luta política corrente.

“Ligar uma exagerada importância à infl uência dos actos de vontade do indivíduo 

sobre a colectividade seria uma aberração mental” (Braga 1912, 302), já que a dinâmica 

social se desenvolveria, na sua essência, independente dos indivíduos, mormente dos 

moralistas, os quais procurariam obter tão-só, através das “subjectividades metafísicas de 

um imperativo categórico” (Braga 2006, 30), uma sanção ilusória para os seus propósitos, 

frequentemente egoístas.
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A pretensão de transformar a sociedade a partir de idealizações morais representaria 

uma orientação sentimental, própria de elucubrações de teor apriorístico e efeitos neces-

sariamente contraproducentes, como teria fi cado demonstrado com a ascensão ao poder 

por parte de Napoleão III, em fi nais de 1848, e se veria confi rmado com o quietismo polí-

tico, indutor de indiferença pela causa pública, advogado, dentro de portas, pelos promo-

tores das Conferências Democráticas do Casino. 

À acção política assente em motivos simplesmente éticos faltaria o necessário discer-

nimento racional científi co, pois laboraria na ilusão metafísica da autonomia do sujeito 

moral e ignoraria, em consequência, as leis objectivas que permitiriam perspectivar as 

mudanças políticas necessárias a partir do conhecimento da natureza e da evolução dos 

fenómenos sociais.

Por outras palavras, o pensamento livre que Teófi lo cultivava a ponto de ter presidido 

a uma associação de livres-pensadores não podia deixar de se subordinar “às conclusões 

fundamentais ou positivas das ciências” (Braga 1912b, 220-221) e, entre estas, à perspec-

tiva de que o livre-arbítrio estaria, no quadro da “visão do homem radicalmente natura-

lizada” (Homem 1989, 68) que advogava, condicionado e determinado pelos diferentes 

tipos de relações e de organizações materiais que na vida das sociedades se conjugam.

Só o conhecimento sociológico permitiria discernir as soluções políticas e sociais 

pertinentes, quer na sua vertente nacional – através da consideração das peculiarida-

des étnicas das pátrias, à luz da análise do seu contexto mesológico, na senda da lição 

de Montesquieu acerca do relacionamento entre a governação e as suas leis materiais 

e morais objectivas –, quer no plano universal – pela leitura apodíctica da disposição 

sequencial e necessária do trajecto geral das sociedades humanas, coligida em epítome 

pelo cidadão Condorcet, o outro grande precursor da nova ciência fundada por Auguste 

Comte, desafortunado enciclopedista e republicano, na fase fi nal da sua vida, a quem se 

deveria, “depois de Montesquieu, o único passo importante que deu, até agora, a concep-

ção fundamental da sociologia” (Comte 1908, IV, 32). 

Se atendermos a que a aspiração republicana, à luz deste entendimento, se teria con-

vertido “nos espíritos superiores em opinião que se afi rma com a impassividade que se 

demonstra” (Braga 1983, 116) , facilmente se conclui que a necessidade de proceder à 

explicitação da lógica da evolução social se colocava como a tarefa primeira de qualquer 

espírito repúblico, fosse para elucidação e discernimento próprios, fosse para esclareci-

mento alheio, já que a decifração do sentido do devir humano constituiria o fundamento 

primeiro da acção política simultaneamente cônscia e efi caz. 

Algumas das grandes noções herdadas da história universal secular de matriz sete-

centista, como as de humanidade, progresso, civilização e perfectibilidade, viram assim 
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renovado o seu préstimo como conceitos estruturantes na determinação dita científi ca do 

sentido geral dos tempos, pois seria por seu intermédio que o transcurso dos “cinco mil 

anos da marcha histórica ascensional” (Braga 2006, 30), objecto último da ciência social, 

ganharia o seu signifi cado pleno.

Na noção de humanidade, Teófi lo fez repousar, não só a representação da unidade e do 

sentido do devir histórico, como também a própria imagem da natureza humana, do seu 

valor e signifi cado inultrapassáveis. 

O sequaz confesso de Auguste Comte foi inteiramente claro quanto ao signifi cado 

que atribuiu à fi gura simbolizada pela mulher com criança ao colo que encimava o edi-

fício positivista: “não se pode inventar uma palavra mais augusta, mais sacrossanta, mais 

divina, que exprima uma ideia mais real do que Humanidade”, ideia que teria nascido 

“da consciência da solidariedade humana revelada pela história” (Braga 1912, 20) e em 

que atributos como a dignidade e a liberdade, intrínsecos à condição humana, radicariam 

(Braga 1912, 21). 

Embora o vocabulário seja religioso, é de ressalvar que Teófi lo, como os restantes divul-

gadores do positivismo seus próximos, não acompanhou Comte no “culto ou religião 

sociolátrica anexada às doutrinas teóricas” (Braga 1884, 16), com que este instituiu a prio-

ridade do sentimento sobre a razão (Comte 1966, 42), antes se ateve fi el à ética altruísta 

e laica, exposta no Cours de philosophie positive, e alheio à dogmática e à ritualização da 

Religião da Humanidade.

A par da representação da venerável humanidade, a leitura da história universal dar-

-nos-ia a conhecer o sentido geral da evolução humana, subordinado ao princípio do 

progresso, “primeira lei positiva da história” (Braga 1912, 302), já que a análise do passado 

permitiria verifi car que os homens não teriam perdido nenhum dos desenvolvimentos 

que haveriam logrado atingir ao aproximarem-se da unidade e da perfeição, pois o tes-

temunho das grandes transformações pretéritas teria sido transmitido entre os humanos 

como se estes constituíssem um só povo, ou mesmo um único indivíduo, uma vez liberto 

do horizonte temporal da vida singular.

A chave que permitiria aceder ao sentido do trajecto civilizacional com que a huma-

nidade se havia construído a si própria e, por razão ainda maior, ao signifi cado da época 

hodierna, em que os homens se teriam alcandorado ao conhecimento objectivo da natu-

reza e do destino da vida comum, residiria na determinação do fi o sequencial da transla-

ção entre as diferentes modalidades de consciência patentes na evolução das represen-

tações culturais.

No trajecto histórico, as ideias cumpririam uma missão primordial e decisiva, não só por 

facultarem a leitura do mundo e da vida, mas também por, simultaneamente, orientarem 
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os indivíduos e moldarem as sociedades nas suas decisões práticas e no seu labor produ-

tivo diário. 

O progresso intelectual implicaria, de forma simultânea e congruente, o progresso teó-

rico, o progresso moral, o progresso político e o progresso económico.

Teófi lo recordou-o, ao sublinhar que a “lei do progresso”, exposta por Auguste Comte, 

teria estabelecido “a coordenação da actividade económica e da perfectibilidade moral 

com o desenvolvimento intelectual” (Braga 1912, 83), a ponto de ser “do progresso inte-

lectual que provém, como consequência natural, um maior grau de moralidade” (Braga 

1912b, 319). 

Compreende-se assim que a vida moral, expressa nos costumes das diferentes socieda-

des e épocas, tenha acompanhado a sequência das etapas do desenvolvimento intelec-

tual humano. 

O bom senso ético, patente no apelo natural para o altruísmo, refl ectido em máximas 

difundidas desde a Antiguidade e na acção dos espíritos superiores, consistiria numa dis-

posição antropológica universal, semelhante à aptidão para o conhecimento, que sofrera, 

como esta última havia sofrido, as deformações e as vicissitudes das representações teo-

lógicas e metafísicas, antes de alcançar a feição positiva própria da derradeira e, a seu 

modo, mais elevada disciplina do sistema das ciências comtiano.

À “ciência geral e abstracta” da moral pedia-se que determinasse “a norma ideal da 

acção do indivíduo como ser isolado e social, nas suas complicadas relações cosmológi-

cas, biológicas e sociológicas”, a partir da consideração metódica da “complexidade dos 

factos sociais históricos” (Braga 1880, 203) e da subsequente “sistematização teórica dos 

costumes” (Braga, 1880, 207). 

Uma vez “considerada como parte componente ou um fenómeno particular da compli-

cadíssima ciência dedutiva da Sociologia” (Braga 1880, 203), a axiologia comtista permitiria 

defi nir as disposições ideais que a acção do indivíduo deveria observar (Braga 1880, 207); 

possibilitaria dar forma consistente e perdurável às expressões de bom senso moral 

que tinham atravessado a vida dos povos; proporcionaria a disciplina das paixões, atra-

vés de uma educação que unisse inteligência e vontade e que colocasse, por esta via, 

“os nossos desejos sobre o que seja natural, racional e conducente à perfectibilidade” 

(Braga, 1880, 217); facultaria a promoção, em geral, da arte de bem viver, ao estabelecer o 

“justo meio entre o interesse individual e a obediência ao condicionamento social” (Braga 

1880, 220); sobrelevaria o valor cimeiro do altruísmo, defi nido como “sacrifício da perso-

nalidade de uma forma espontânea”, propósito gregário e social resultante do “instinto 

de conservação e de solidariedade da espécie” e esteio último de toda a civilização, o qual 

teria estado na origem da família, da propriedade, da cidade e da autoridade, e passaria a 
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ser concebido, a partir de então, como o reconhecimento consciente do prolongamento 

da vida “na imortalidade da espécie”, pois tomaria “a sociedade em que vivemos, e a 

humanidade a que pertencemos, como o mais fecundo e verdadeiro estímulo da nossa 

actividade” (Braga 1880, 220). 

Ao vencer o hiato que havia cindido a razão teórica da razão prática, a moral positiva, 

fundamentada no saber proporcionado pela Sociologia e por outras disciplinas científi cas 

como a Etnografi a, a Etnologia, a Higiene, a Psicologia e o Direito, teria passado a reves-

tir-se do conjunto das características do saber objectivo, nomeadamente a da previsibili-

dade, pois a evolução dos costumes estaria igualmente sujeita ao princípio de legalidade 

causal que permitira deslindar o mundo natural.

Como a subordinação da consciência ética ao esclarecimento científi co representa no 

plano da deliberação voluntária o equivalente à redução da actividade política à objecti-

vidade das soluções positivas, a ética e a política republicanas, baseadas numa mesma lei-

tura do curso social e histórico humano, não poderiam deixar, no foro dos homens escla-

recidos, de convergir necessariamente entre si, uma vez que a reclamação programática 

justa e necessária do governo da coisa comum e o bom senso moral guiado pelo amor 

altruísta à humanidade só poderiam apresentar-se, no presente e no futuro, como anelos 

complementares.

A natureza da própria matriz positiva imputada à política e à moral facultaria esta apro-

ximação, na medida em que o conhecimento científi co moderno, mesmo que não extra-

vasasse os limites do pensamento teórico e, antes, o tivesse conduzido a expressões mais 

elaboradas e complexas, havia rompido com a natureza contemplativa do saber teorético e 

metafísico dos antigos, desde logo, ao proporcionar o salto incomensurável que vai do saber 

fazer empírico ao saber antever e operar em conformidade com os jogos causais naturais.

A crença na subsunção do saber no conhecimento objectivo e defi nitivo, que constituía 

o pano de fundo das concepções políticas e morais explanadas por Teófi lo, na senda do 

professor da École Polytechnique que elegera como mestre, não podia deixar de conduzir, 

mesmo quando vertida em argumentação manifestamente retórica, ecléctica e sumária, à 

presunção da determinação do fundamento inabalável das soluções práticas advogadas, 

que se apresentavam, deste modo, como expressões concretas de uma engenharia habi-

litada a modelar as sociedades e os costumes a partir da consideração dos fundamentos 

da mecânica social (Braga 1983, 100). 

A pretensão teórica, prática e, a seu modo, técnica que subjaz ao desiderato transforma-

dor em que sociologia e política se entretecem não era a de refundar a vida colectiva através 

de uma ruptura política dialéctica, mas antes a de iluminar o porvir próximo e instigar, simul-

taneamente, o impulso geral que moveria a espécie humana na sua etapa contemporânea.
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A missão imputada ao republicanismo consistiria, na linguagem própria da Física Social 

comtiana, em realçar e promover deliberadamente os vectores dinâmicos das sociedades, 

pelo que o sucesso do propósito progressista que lhe era inerente dependeria tanto do 

respeito pelo lastro identitário de cada pátria singular, de natureza relativamente estática, 

quanto da compreensão dos jogos das tensões pretéritas e presentes que haviam tecido 

e continuavam a urdir o evoluir dos humanos.

Embora de passagem, é de realçar a este propósito que é na conjugação dos facto-

res históricos com os vectores transformadores contemporâneos que se pode encontrar 

o princípio unifi cador do conjunto dos interesses e das actividades desenvolvidas por 

Teófi lo, expressos em obra extensíssima e em iniciativas variegadas, já que o conheci-

mento da cultura e do passado pátrios e o denodo social e político surgiam, a seu ver, 

como aspectos necessariamente complementares entre si.

Apesar de se considerar que as idiossincrasias nacionais teriam causas étnicas e cultu-

rais profundas, uma vez que são percepcionadas como resultado de ecossistemas huma-

nos e naturais particulares, a que seria obrigatório atender quando se pretende promover 

a transformação da realidade social existente, a consideração da índole peculiar dos dife-

rentes povos não conduziria à conclusão da pluralidade inevitável de formas de governo 

e, menos ainda, à perspectiva de que o espírito das leis devesse estar subordinado ao quid 

de cada comunidade autónoma.

Pelo contrário, as particularidades nacionais apresentar-se-iam como as diferentes con-

cretizações empíricas de uma história universal que as abarcasse no seu devir comum, 

segundo uma perspectiva assente no postulado de que “a marcha da civilização é que 

prevalece defi nitivamente, acabando por determinar as transformações do governo” 

(Braga 1912, 82).

Assim sendo, os factores dinâmicos da transformação histórica seriam ínsitos à condi-

ção social humana perene e, deste modo, comuns ao conjunto das transformações con-

cretas que permitiriam vir a aceder ao usufruto universal dos bens individuais e colectivos 

susceptíveis de serem proporcionados pela boa disposição da coisa pública. 

A actuação dos republicanos esclarecidos e consequentes retiraria a sua pertinência do 

conhecimento da necessidade histórica e decorreria em conformidade com o papel trans-

formador que a lógica civilizacional teria assinalado às vontades a que se teria revelado. 

Sem alguma vez se confundirem, conhecimento e dever surgiriam, pois, irmanados, a 

diferentes títulos, no apelo à acção escutado e respondido pelos defensores dos anseios 

republicanos. 

O vocativo de consciência patente na confl uência dos saberes teórico e prático resul-

taria, em primeiro lugar, do problema central da ética dos intelectuais, isto é, do suposto 
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dever indeclinável de intervir na cidade como consequência das implicações benéfi cas 

reveladas pelo saber adquirido; seria suscitado, em segundo lugar, pelo vértice da axiolo-

gia positivista, pois derivaria directamente da representação do altruísmo, valor maior da 

condição social humana e fundamento da própria fi gura da Humanidade; resultaria, em 

terceiro lugar, da antevisão da concretização histórica de uma sociedade organizada, no 

plano político e moral, em conformidade com a ordem dos fi ns civilizacionais, tal como a 

história universal os permitiria determinar.

A estratégia política e a responsabilidade cívica não se afastariam deste jogo de remis-

sões em que o conhecimento e a ética mais excelsos se refl ectiriam mutuamente, pois, 

não só se tinha por seguro que as ideias seriam, em geral, “os agentes imediatos de todas 

as transformações individuais e sociais” (Braga 1983, 15), como se julgava também adqui-

rido que o processo civilizacional republicano iria decorrer necessariamente da reunião 

de um “grande desenvolvimento intelectual” com a maior “soma de moralidade nos cos-

tumes” (Braga 1912, 83-85). 

Ainda na senda de Auguste Comte, aliás evocado explicitamente a este propósito, 

Teófi lo Braga fez decorrer o princípio estratégico que deveria nortear a actividade repu-

blicana de asserção teórica, segundo a qual “todo o progresso começa pelo desenvol-

vimento intelectual, que actua sobre o desenvolvimento moral, convertendo e modifi -

cando os actos estáticos em opiniões” (Braga 1983, 142).

A ética conheceria uma dinâmica com índole própria, já que “o desenvolvimento psico-

lógico, a cultura intelectual, o conhecimento do condicionamento da consciência, a soli-

dariedade humana e a demonstração da marcha evolutiva das sociedades incluindo na 

elevação do indivíduo hão-de forçosamente produzir estímulos superiores de vontade, 

isto é, noções novas, justas e claras, que determinarão actos de altruísmo para com a espé-

cie e de aspiração perfectiva para si mesmo” (Braga 1884, 358). 

Necessidade histórica, deliberação ética e porvir moral acabariam, em consequência, 

por convergir, na exacta medida em que “a complexidade e variabilidade incalculável dos 

fenómenos que se passam no meio social exigem a necessidade constante de interven-

ção de vontades coordenadoras, mais ou menos conscientes, e por isso mesmo impulsio-

nadoras ou retrógradas segundo a sua capacidade” (Braga 1884, 146). 

Por outras palavras, “determinismo não era sinónimo de fatalismo” (Catroga 1991, 217), 

uma vez que “o motor da sociedade encontrava-se na evolução espontânea do espírito” 

(Catroga 1977, 370).

Aos adeptos da república pedia-se, em nome da intenção política, sempre prepon-

derante, que rompessem com os consensos costumeiros e atávicos através do fomento 

de uma nova opinião pública. Competir-lhes-ia “discutir e propagandear os princípios 



296 | Cultura 36 (2017)

morais, políticos e científi cos da democracia” (Braga 1912, 63), “chamar o cidadão a tomar 

conhecimento dos negócios públicos”, capacitar a comunidade de que “possui a força da 

opinião, que se tornará invencível desde que se dê pela demonstração e unanimidade” 

(Braga 1983, 109) e tornar evidente para todos que “a obra mais segura é a que se faz pela 

indicação dos costumes modifi cados segundo as noções novas que se generalizam numa 

sociedade” (Braga 1983, 15), o que constituiria um conjunto de tarefas tornadas congruen-

tes entre si pela subordinação comum à convicção geral de que as “instituições se trans-

formam pacifi camente pelo acordo das vontades” (Braga 1912, 83-85). 

A imprensa, os sermões leigos, as conferências populares, as associações cívicas, as reu-

niões públicas e as expressões artísticas, quando encarados como manifestações senti-

mentais do ideário democrático, seriam os instrumentos que facultariam a constituição 

do “tribunal mais poderoso dos tempos civilizados” (Braga 1912, 93), a opinião pública, 

já referida, a qual se imaginava tão uníssona quanto o conhecimento científi co era ainda 

tido por defi nitivo e merecedor de acordo académico unânime. 

A elevação de qualquer comunidade ao plano da política republicana representaria, em 

resumo, o corolário de transformações culturais profundas, à semelhança do que ocor-

rera com a evolução civilizacional pretérita, pois só a difusão e a apropriação colectiva do 

espírito positivo dos tempos, a concretizar em simultâneo nos planos do saber intelectual 

e da vivência emocional, permitiriam conferir fundamento fi rme ao propósito político de 

constituir uma sociedade de cidadãos livres, iguais, solidários e soberanos. 

No que respeitava à incidência e ao conteúdo estratégicos próprios do progresso pre-

visto, a expectativa residiria, no imediato, na formação de um espaço público originado 

directamente pelo acompanhamento crítico da vida comunitária e pela participação activa 

na defi nição do destino comum e, num momento subsequente, no papel excelso imputado 

à instrução e à educação republicanas, informais ou formais, a primeira dirigida à “disciplina 

das ideias”, de fundo cognitivo e metódico, e a segunda voltada para a “disciplina das emo-

ções”, inerente à assimilação sentimental dos novos símbolos, festividades e costumes. 

De acordo com esta orientação programática, claramente oposta ao voluntarismo jaco-

bino, a consumação efectiva da República estaria sempre dependente, em última razão, do 

processo necessário ao aperfeiçoamento das sociedades contemporâneas (Braga, 1912, 21; 

1912b, 87, 309), mesmo numa situação tão peculiar quanto aquela em que um partido, no 

caso, o Partido Republicano Português, enveredava pelo salto revolucionário de ruptura 

abrupta, mais ou menos intempestiva, com a ordem constitucional monárquica, ao procla-

mar e fazer vingar pela força uma era nova na vida nacional (Braga 1912, 68). 

A este propósito, é de relevar que o primado histórico da evolução intelectual e moral 

dos povos relativamente ao papel imputável à consciência ética e a perspectiva geral de 
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concertação pacífi ca entre progresso e ordem não diminuiriam o mérito cívico e político 

imputado aos espíritos que se tinham batido pela insurgência republicana – qualifi ca-

dos repetidamente, por Teófi lo Braga, como inteligentes, rectos, íntegros, eloquentes, 

patriotas, altruístas e viris –, do mesmo modo que não comprometeriam a proximidade 

do advento libertador e radicalmente novo da cidade anunciada para a era iminente da 

“Idade normal” (Braga, 1902, IV, 525), na qual a harmonia social propiciada pela reconcilia-

ção entre ciência, consciência, civilização, pátria, humanidade, paz, liberdade e prosperi-

dade estaria destinada a vingar. 

Em qualquer caso, o encontro entre o ser e o dever-ser, fundamento primeiro e último 

da generalidade das visões da humanidade proporcionadas pela história universal, cor-

rentemente teleológicas, estaria próximo quer como realidade política e social iminente, 

quer como axiologia pessoal e comunitária ínsita. 

À luz deste republicanismo científi co, e já não utópico e metafísico, a virtude cívica ele-

var-se-ia, pelo signifi cado histórico do gesto de emancipação do destino comum face à 

opressão e ao obscurantismo, à condição da heroicidade clássica, patente no lugar mítico 

reservado aos fundadores e grandes legisladores das repúblicas antigas que os autores 

modernos não se cansaram de celebrar.

Ao cidadão-presidente Teófi lo Braga coube simbolizar, com a sua proverbial austeri-

dade, esta transfi guração, ao ver-se transportado, com a vitória da revolução, não só da 

Estrela, onde residia, à Presidência, no ainda chamado Terreiro do Paço, mas sobretudo, e 

à semelhança dos seus companheiros mais destacados, à condição de fi gura demiúrgica 

de um presente que, qual clímax dos tempos, convocou todo o passado e todo o futuro 

para consigo transpor o arco augusto da era da maioridade das sociedades. 
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Resumo

Fernando Pessoa, a par de diatribes ao regímen republicano implantado em Portugal a 5 de 

Outubro de 1910, enuncia como e porquê o verdadeiro regímen político português: «república 

nova», promoverá liberdade e humanismo autênticos sob a organização de um escol de eleitos 

indispensáveis ao «Império de Cultura» capaz de colocar Portugal de novo como grande potência 

europeia constituindo uma «Confederação Ibérica», assim cultive a virtude da nação germânica.
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Abstract

Fernando Pessoa didn’t avoid his harsh criticisms against the republican regime and the republi-

can party of Portugal after the fall of the Portuguese monarchy on the 5th of October 1910. He pro-

poses a new political regime: «new republic» which challenge was to promote liberty and human-

ism under the organization of an essential and ruling elite which scope was to place Portugal again 

among the top European nations, forming with Spain an «Iberian Confederation», and emulate capi-

tal virtues of the German nation as well as giving birth to the so called «Empire of Culture». 

Keywords: Pessoa and Germany; borders: literature-history; modernity; Portugal: I Republic.

I

No cerne deste ensaio – sobre aspectos do pensamento de Pessoa sobre a melhor estra-

tégia para recuperar o conceito de «Império», e respectiva declinação – encontram-se 

uma análise do conceito de «Império de Cultura» como forma de potenciar a entrada de 

Portugal na época moderna europeia e –uma refl exão sobre a interacção entre literatura 

e história no Portugal da I República (1910-1926), vista por F. Pessoa. Trata-se de ponderar 
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sobre as fronteiras entre «cultura-território-evolução» da comunidade nacional em con-

texto europeu para a época vindoura, a partir do paradigma político português que 

Pessoa defi ne por meio de invectivas ao regímen político coevo e respectivas posturas 

face à I Grande Guerra. Consequentemente, cabe indicar que o conceito de «Império» não 

se toma aqui no seu sentido metafórico, mas justamente no «literal», isto é, o histórico.

Precisamente por em «O Sentido do Sidonismo» o próprio Pessoa afi rmar não existirem 

factos, tão-só interpretação e argumentação dos e sobre os mesmos (Pessoa 1979a, 241), 

o autor posiciona-se no cruzamento entre literatura e história. Nesta medida, encontra-se 

em sintonia com o que decorre do paradigma singular do leitor moderno do respectivo 

estatuto como unidade complexa construída pelo narrador-tecelão da trama num mundo 

fi ccionado, no qual o leitor colhe o mundo análogo e no seio do qual vive igualmente 

(Vietta 2007, 23, 27). Sendo assim, este leitor activo – interactivo – é charneira num ritmo 

dinâmico (Schutte 2005, 186), comprovando a inefi ciência do conceito literário de «a arte 

pela arte», que o próprio Pessoa também não perfi lhava. Antes, afi rmava-se defensor da 

utilidade literária funcional que não despreza a constante superação de fronteiras entre 

existências dos mundos histórico e fi ccional, para o que recorre ao conceito de «insinceri-

dade» apropriado à arte dramática de Shakespeare, como se constata no n.º 3 de Sudoeste, 

1935 (Pessoa 1986z, 236-7; Schutte 2005, 189). Defendia assim uma espécie de contrato 

implícito na utilização partilhada do veículo linguagem literária no seio da cultura escrita 

(Schutte 2005, 185) para que a superação de fonteiras potencie o acesso do leitor a uma 

forma de realidade superior em sua existência (Schutte 2005, 189). Na verdade, o modo 

tão prático quão moderno de recuperação da intensa função social da literatura centra-se 

na forma de problematizar as fronteiras entre a coeva e a futura realidade sócio-histórica 

na nação de Portugal. Em nosso entender, a arte literária de Pessoa estará relacionada 

com a dimensão moderna respectiva porquanto repercutirá o modo prático de também 

«pensar-sentir» Portugal através dela – não fi ngindo enquanto putativamente fi nge. 

Tendo sempre em mira Portugal e a sua administração política de ideologia republicana 

e democrática propugnada pelas forças partidárias contrárias ao regímen monárquico 

deposto (5 de Outubro de 1910), Pessoa coloca pertinentes questões que se prendem 

no essencial com a melhor forma de governo ou, ainda, com a melhor forma de aceder 

à condição de nação, país, homem, modernos em Portugal. Em «Ultimatum» (1917) não 

deixa A. Campos de suscitar esta mesma interrogação, por meio de outro registro, ao 

pretender propor um modelo de modernidade face à tradição clássica: «O Super-homem 

será, não o mais forte, mas o mais completo» (Pessoa 1986z, 98). Pessoa retomava assim 

esses conceitos de pátria, nação, império e formas de administração política respectivas, 

com o propósito explicito de os consolidar face ao enfraquecimento que julgava estar a 
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ocorrer na época coeva e ao risco de acabarem desvanecidos. Nessa medida, tornam-se 

essenciais ao discurso de Pessoa sociólogo. Não menos crucial se revela o modelo político 

germânico, cuja imitação é tida por vantajosa para Portugal. Tal preferência surge, tam-

bém, iniludivelmente comprovada nos escritos. 

Pessoa defendia, também como sociólogo, o emergir de uma Europa moderna, no 

seio da qual (1) unifi car, (2) cindir concomitantemente em pequenas forças, (3) reconver-

ter sob a autonomia das cidades-estado, (4) consolidar organizadamente as suas almas 

individuais (Pessoa 1993, 273) fossem eco de uma opinião pública. Enquanto observa-

dor crítico da sociedade portuguesa coeva, a seu ver, falha em cultura clássica (Pessoa 

1993, 273) pela predominância de uma cultura cristista, essa opinião pública seria voz em 

Portugal na defesa de uma construção social futura, distinta da existente e já não assente 

nos ideais revolucionários gauleses como os de «liberdade, igualdade, fraternidade». 

Desse modo para Pessoa, seria banida a «tragédia de Portugal» (Pessoa 1979b, 80-2). 

Conceitos-chave como os de «organização» e «construção» são introduzidos enquanto dife-

renciadores de elite-de-cultos: o escol cujo escopo prático se confundiria com a salvação da 

sua Pátria (Pessoa 1979b, 80-2), i.e., com a recuperação do Império luso, pelo qual Portugal 

sempre se defi nira na Europa e no mundo (Pessoa 1980, 238), bastando para tal tão-so-

mente ser recuperado o espírito das Descobertas «com orientação metódica e científi ca» 

(Pessoa 1980, 202-3). 

Criador empenhado na palavra prática, ainda enquanto sociólogo, Pessoa oferece uma 

mundividência polémica o bastante para suscitar a consternação natural emergente, por 

não escamotear encómios à nação cuja emulação Portugal não deveria desdenhar caso qui-

sesse «organizar o império» com a urgência imposta pelo afi rmar do seu carácter moderno 

(Pessoa 1980, 238): «A alma portuguesa deve estar com a alma alemã» (Pessoa 1980, 199).

A nação alemã é enaltecida por Pessoa quando este defende (1) assentar o império ger-

mânico em sistemas de estado e de governo que, por dimanarem da «disciplina social», se 

manifestem em «consciência civilizacional» de si próprios (Pessoa 2000, 110; Pessoa 1980, 

238) e (2) encontrar entre alemães e portugueses a partilha dessa singularidade: esperar 

sempre «pela voz de comando» da autoridade – tal qual enuncia em «Crónica da Vida que 

Passa II», publicada no nº 5 do Jornal, de 8 de Abril de 1915 (Pessoa 2000, 109). Desta apro-

ximação, decorre a confi guração da imperiosidade de duas necessidades: (1) uma pátria 

de individualidade nítida e (2) uma nacionalidade incólume a um devir, cuja realização 

apenas se deverá a uma orientação «metódica e científi ca» (Pessoa 1980, 238; 202-3).

Isto por, seguramente, considerar o regímen republicano português (1) ser vítima 

de volubilidades acérrimas; (2) ser avesso a uma cultura civilizadora, universalista 

(Pessoa 1980, 237) e  clássica; e (3) rejeitar o bastante a «repaganização do mundo 
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moderno» – natural e igualmente do agrado de Pessoa (Pessoa 1993, 273). É notória, 

em contrapartida, a constante predilecção de Pessoa pelo regímen federativo, sufi cien-

temente organizado, o qual se lhe afi gura incompatível com ideais por si considerados 

sufi cientemente colectivistas e promotores de uma cultura massifi cante, demagógica o 

bastante para enfraquecer a opinião pública nacional, decisiva, como vimos, para a conso-

lidação do regímen moderno de raiz pagã clássica, e humanista o sufi ciente para fortale-

cer a consciência do homem moderno. 

II

Resta saber em função de quê Pessoa propõe um regímen político bem diverso do 

apresentado por republicanos apostados em fazer gerar um Portugal também moderno. 

Não deixa afi nal de apresentar o seu Portugal, quer interna quer externamente, infl uente 

o bastante para persuadir a comunidade internacional do trilho inexorável a ser obser-

vado por uma nação antiga, refazendo a sua modernidade num momento histórico tão 

oportuno quanto de vigor político emergente. Importava internamente, quer fortale-

cer a aristocracia, quer anular a inefi cácia da plebe, quer ainda debelar o «burguesismo 

nacional» (Pessoa 1986a, 141). Organizar Portugal. Reconquistar a consciência patriótica. 

Desenhar um grande momento nacional de amplitude monumental assim em 1918-19, 

em «O Preconceito Revolucionário» (Pessoa 1986a, 168). Pessoa sentia Portugal destinado 

ao papel de grande potência identifi cada pela sua missão civilizadora, tal como tinha sido 

outrora, aquando das Descobertas – período durante o qual primara pela consecução da 

«ideia de descoberta» (Pessoa 1986x, 177-8). Assim sendo, já não importava mais cumprir 

com os modelos de Imperialismo colonizador de «Expansão» ou de «Domínio» (Pessoa 

1986x, 173-6, 180). A lição da História exigia que Portugal assimilasse a modernidade, 

cumprisse com o «imperialismo de infl uência» e fi rmasse culturalmente uma alternativa 

à ideologia «igualitária» de origem gaulesa, pela qual o indivíduo provido de livre-arbí-

trio se arvorasse ao estatuto divino sem para tal deixar de apelar ao fanatismo, à intole-

rância ou à sentimentalidade, o que confi gurava uma decadência óbvia grassando pela 

Europa coeva, segundo (Pessoa 1986x, 170-171, 178-180). Assim, advogando um paga-

nismo superior assente na inteligência essencial a toda a civilização, Pessoa critica toda a 

obsessão por qualquer acção política que anule o paradigma do modus vivendi grego face 

ao romano: o individualismo; consequentemente, enaltecendo a revitalização do culto 

grego da razão crítica, aplaude a recuperação, à luz do período da Renascença, da racio-

nalidade, da harmonia e da objectividade indispensáveis ao desenvolvimento do espírito 

científi co, comercial e cosmopolita, fautores da universal liberdade na Europa moderna, 

de cuja liderança Portugal não se deveria eximir (Pessoa 1986a, 118-123, 131).
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Nesse caso, Portugal só se poderia distinguir na sua determinação espiritual se a orga-

nização e a compressão mínima da liberdade estivessem de par em par, anulando a exclu-

sividade das massas populares como factor preponderante de infl uência civilizacional 

(Pessoa 1986a, 122). A missão espiritual, segundo Pessoa, esgotar-se-ia na concretização 

de um paradigma anticristão, antidemocrático, anticatólico, antimonárquico (Pessoa 

1986a, 122, 142). Este mesmo paradigma, uma vez associado à organização pujante da 

produção industrial e da gestão comercial como conseguimento de uma educação da 

alma nacional com base na disciplina e no trabalho, como reconhecia acontecer na sua 

Alemanha coeva, só poderia comportar uma existência individual baseada no esmero 
esforçado – sustentado também pela alegria, como refere em «A Guerra Alemã » (Pessoa 

1986a, 131). Por isso mesmo defende a emulação do modelo alemão pelo português, por 

muito que esteja ciente das pretensões europeias da nação germânica como causadora 

da I Grande Guerra, não sem deixar de reconhecer o contributo do Estado alemão para 

debelar a decadência, consolidar o espírito do paganismo e estimular o aparecimento de 

princípios indispensáveis à modernidade da Europa: 1) a Civilização acima da Pátria, 2) o 

Indivíduo acima do Estado, 3) a cultura acima da disciplina, 4) o culto do patriotismo em 

todas as nações, 5) o surgimento de indivíduos edifi cadores de Estados fortes, 6) uma 

cultura forte propiciadora de disciplina forte, 7) a edifi cação de uma civilização grande 

(Pessoa 1986a, 132-4). É natural que Pessoa estivesse apostado em pugnar por um império 

português reformador o bastante para, internamente, nem hostilizar ricos, nem pactuar 

com barbaridades, e, externamente, conduzir a uma mudança qualitativa «em todo o 

Mundo» assente numa fraternia, exprimindo-se «por meio de comunicação igual» (Pessoa 

1986x, 179). Considerava assim restar a Portugal superar-se, criando uma literatura ele-

vada a potência superior, para a qual a língua portuguesa seria instrumento de distinção 

nesse «Imperialismo de Poetas» adentro de uma atitude política (Pessoa 1986x, 178-9). 

Pessoa entende a arte como «fenómeno social» – não é apenas A. Campos quem o 

declara –, o qual, como actividade superior, assim como a religião e a política, envolve a 

ideia de «domínio» (Pessoa 1986z, 231-2) e de subjugação – «modo antigregário de dominar 

ou vencer» (Pessoa 1986z, 232). Respeitando o rigor devido a Pessoa-Campos: a arte subjuga 

por comungar com a vida a força ou energia naquela manifesta por se basear na sensibili-

dade – «a vida da arte» – alimentada por «entes vivos» que sentem (Pessoa 1986z, 229-230). 

A subjugação acontece por esse sentir, sentido e para ser sentido, se impor antigregaria-

mente sem contemplações para com terceiros. O geral, o humano, o exterior recolhem-se 

por linguagem translata ao particular, pessoal e interior dominando o destinatário. A sen-

sibilidade desempenha afi nal o papel de arma secreta do artista – qual «foco emissor abs-

tracto sensível» subjugando os outros «a sentir o que ele sentiu» (Pessoa 1986z, 233).
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III

Segundo Pessoa, seria imperioso banir a ignorância no seio do «instinto» do povo 

de Portugal, sendo vital preparar o «como» cuja essência se traduziria no elementar 

«organizar» em função do patriotismo a alcançar, como afi rma em «A Opinião Pública», 

artigo publicado em Acção, órgão do «Núcleo de Acção Nacionalista», n.os 2 e 3, de 19 de 

Maio e 4 de Agosto de 1919 (Pessoa 2000, 157). Percebemos melhor quão vital para Pessoa 

é o pugnar pelo fortalecimento prático do Patriotismo, que para si não passava desse «ins-

tinto social fundamental» e baluarte contra a ignorância (ibidem). Organizar Portugal con-

fi gura, segundo Pessoa sociólogo, o fortalecimento da opinião pública e, incólume a iguali-

tarismos liberalistas, também avisadamente, rejeita modelos sociais assentes na «ditadura 

do proletariado» e consolida o «único instinto social verdadeiro»: o patriotismo (Pessoa 

2000, 162, 163, 165, 168, 169). Repudia, impávido, combativas formas de organização 

social «absurdas», como anarquismo, socialismo, democratismo, por tomá-las como «divi-

nizações da mentira» (Pessoa 1986a, 177), doutrinas que identifi ca como «decadentes», 

«pseudo-altruístas» e «crististas», às quais opõe a de regímen educador de um «povo são» 

e «aristocratista» (Pessoa 2000, 163, 167, 164, 169). E já que o organizar de Portugal tam-

bém é essência da sua criação literária, constatamos nesta sua perspectiva uma postura 

de «homem prático» em busca de uma solução laica combativa o sufi ciente para debelar 

todo o resto de laicismo de «ideologia cristã», como refere em «Como Organizar Portugal» 

(1919) (Pessoa 2000, 133, 135-6, 137-8). Afi nal que solução prática concebe em função dos 

conceitos ideológicos que propugna como antídoto contra aquelas supracitadas «doen-

ças sociais» (Pessoa 2000, 170)? Baseando-se no fortalecimento de «outro tipo de menta-

lidade», declarava-se em favor da criação de outra elite capaz de liderar a opinião pública, 

garante o bastante do surgimento de uma nova aristocracia atenta necessariamente ao 

regímen republicano, mas de cariz presidencialista, no qual os poderes executivo e legisla-

tivo continuariam autónomos – tal como no texto (presumivelmente de 1918-9) intitulado 

«O Sentido do Sidonismo» (Pessoa 1986a, 158-9) – enquanto alternativa a uma solução 

demasiado socializante, a-nacional, realizada por «democráticos» do Partido Republicano 

liderados por «sub-homens» (Pessoa 1986a, 82) como Afonso Costa, de cuja inteligência 

presbíope, colocada em questão, se distanciava acerrimamente em «Considerações Pós-

Revolucionárias» (Pessoa 1986a, 48-9, 59-61), porquanto não tomava por ajustadas as ins-

tituições republicanas ao futuro de modernidade que previa para Portugal que carecia de 

partido novo para evitar uma «sociedade em plena desintegração» (Pessoa 1986a, 48-50, 

59-60, 46). Para Pessoa, era imperioso «raciocinar» preparando a adaptação a um futuro 

cuja modernidade se impunha introduzir em Portugal (Pessoa 1986, 48-9). E quanto a este 
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particular era necessário pugnar por não despiciendos senso-comum ou raciocinar, cujo 

respeito importaria assimilar para derrubar, por uma opinião pública combativa, esses 

males coevos de ideologia «demasiado socializante» e «demasiado não nacional» (Pessoa 

1986a, 48-9, 51). Só vislumbrava um poder exercido pelos mais competentes, oriundos das 

mais profi cientes forças sociais, reunidas em colégio de eleitos para os escolher. Para si, 

só os mais aristocráticos, insignes e cultos estariam aptos para constituir um governo, tal 

qual esclarece em «Teoria da República Aristocrática» (Pessoa 1986b, 98-103).

Este o princípio prático enunciado em «Nacionalismo Liberal», presumivelmente dos 

anos trinta, segundo A. Quadros: «reforma», tomada por garantia devida ao «viver», a 

essência de todas as liberdades, em função da qual Pessoa desenha estes desígnios para 

Portugal (Pessoa 1986b, 91-93).

Na verdade, ainda que munido de um discurso sob a voz de Bernardo Soares (Pessoa 

1998, 255-6), afi rmando-se patriota o bastante para, desprovido de sentimento «político 

ou social» enquanto cidadão de pátria portuguesa: a sua língua, não menos a coloca ao 

serviço da libertação de seus semelhantes justamente pela prestidigitação de linguagem 

comum a «toda a gente», que assim vê conferida pela arte a própria «existência real dos 

outros» através da «mentira», «arma por natureza social» que impende sobre a «nossa 

alma profunda», mudança estrutural através de fi ngimento aplicado em fala (Pessoa 1998, 

255-7). Objectivamente, defende uma «República Aristocrática» como indispensável 

momento de transição para aceder a um futuro regímen dos regímenes, uma «monarquia 

presidencialista» sob a gestão da «oligarquia dos melhores» (Pessoa 1986b, 102-3), porque 

exclusivamente ajustada à Nação imperial como tomava a de Portugal e como declara em 

«Nota Biográfi ca» (1935) (Pessoa 1986z, 253).

IV

Não admira afi nal que tomasse Portugal como inincluível no grupo dos povos lati-

nos, caracterizados por inércia e paixão, ao qual destinava a França que tomava por tão 

centralizadora quanto indisciplinada. A Portugal só deveria importar, como criador de 

civilização, em emulação da inglesa, capaz de «ibericidade espiritual», a fl exão prática 

da realização de um «imperialismo de cultura» – no seio de uma confederação ibérica 

–, esgotando-se num cosmopolitismo unifi cador de espírito mediterrânico e atlântico e 

assumindo a síntese entre as culturas ibérica, romana e árabe. A defesa de um imperia-

lismo de cultura em consociação com Espanha como forma de afi rmação internacional, 

corroborando o regímen republicano liderado por uma elite aristocrática «matutina», 

sem menosprezar o apoio de Inglaterra nem enaltecer as capacidades disciplinadamente 
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organizadoras ingénitas da nação alemã, denunciam uma obsessão maior: (1) a criação de 

um Supra-Portugal, (2) a superação da corrupção aceite pela Monarquia, (3) a superação 

da desordem permitida pela República. Como intelectual, mas homem prático, Pessoa 

giza um equilibrado plano-fi el entre liberais e conservadores, sem deixar de ter em conta 

o passado da nação portuguesa.

A tese da «federação peninsular» – anteriormente defendida pelos republicanos 

Henriques Nogueira e Latino Coelho, em 1850, e T. Braga e S. Magalhães Lima, em 

1870 – denota não só a tradição do pensamento republicanista, fundamentada na necessi-

dade de autonomia face à restante Europa monárquica, como o ensejo de consolidar, quer 

a soberania nacional, quer simultaneamente a fraternia universal (França 1848). Refi ra-se 

que o 1.º Directório do PRP (1883) abraçou os ideais do movimento revolucionário de 

1848 (Ramos 2008, 71-2). A esquerda constitucional, em vez da manutenção da tradicional 

aliança com Inglaterra, preferira a aliança natural com Espanha, a fi m de manter viva a 

questão-Ultimatum (1890), assim como o clima de insurreição popular contra a ocupação 

inglesa do território português (Ramos 2008, 69). Pessoa não foi por certo estranho, quer 

ao pensamento republicanista, quer à denúncia das tendências anglófi las do rei D. Carlos 

(Ramos 2008, 64-5), todavia não descurou a aliança entre Inglaterra e Portugal – não se 

referindo nos mesmos moldes a França, à qual a Inglaterra se uniu para, recolhendo as 

melhores simpatias no continente, mais sólida se apresentar frente à Alemanha na ges-

tão europeia das colónias africanas. Pessoa apenas poderia incentivar – Sursum corda! – a 

alma nacional para que, perante o assédio intelectual de todos os que não reconhecendo 

valor à consciência nacional voltassem a cair na tentação de: 1) ceder ao Ultimatum inglês, 

2) permitir que a fonte de investimento fi nanceiro brotasse de França como sucedera em 

1891 quando Conde Valbom – MNE – reconheceu que «o eixo à volta do qual gravitam 

todas as nossas operações fi nanceiras está em Paris» (Ramos 2008, 59). Pessoa tomava 

como amiga a nação inglesa, cujas importações desceram de 44% para 29% entre 1870 

e 1901, ao contrário do que sucedia com as importações oriundas da Alemanha, as quais 

acusaram uma subida de 2,8% para 16% durante o mesmo período (Ramos 2008, 59). 

E não menosprezará a jurisdição portuguesa sobre territórios africanos do Atlântico e do 

Índico; ao destacar o entendimento de Portugal com as culturas da América do Sul, sabia 

estarem as colónias de África algo mais seguras em virtude do tratado secreto de Agosto 

de 1898, através do qual a Alemanha renunciava à infl uência sobre o território da África do 

Sul, passando a reconhecer a respectiva infl uência britânica. Defender a «Confederação 

Ibérica» signifi cava situar Portugal em contexto europeu munido de maior autonomia 

face à supremacia fi nanceira de França, sem deixar de contar com o apoio diplomático 

inglês na Europa e em África e sem nunca perder de vista a recuperação da infl uência no 
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Norte de África, e ao mesmo tempo sem emular o que de melhor a Alemanha soubera 

reter do património imperial deixado por Roma; signifi cava também pretender benefi -

ciar do legado árabe, a fi m de iniciar uma unidade civilizacional no Sudoeste atlântico da 

Europa. Não será Pessoa apenas esse criador de heterónimos literariamente convenientes 

à expressão do seu modus operandi literário, mas sobremodo criador de uma Terra solida-

mente hodierna, e coeva, a qual quer que seja assumida enquanto palco de efectiva acção 

dramática cuja hígida forma-de-sinceridade, à luz do seu bem admirado Shakespeare, 

passa da expressão histórico-sociológica para a histórico-literária com invejável destreza.

Em «Essência do Comércio – Estudo económico, psicológico e social dos mercados» 

(1926) (Pessoa 1986b, 141-2), Pessoa apresenta um exemplo de «adaptação ao meio» em 

época ligeiramente anterior à da I Grande Guerra, ao constatar o confronto entre políticas 

comerciais – a alemã e a inglesa –, no qual destaca a bem-sucedida alemã por ter arrasado, 

no garantido mercado inglês de taças para ovos quentes na Índia, o preço do produto mas 

não a sua qualidade (Pessoa 1986b, 141-2): «Os ovos das galinhas indianas eram (…) ligei-

ramente maiores que os das galinhas da Europa, ou, pelo menos das da Grã-Bretanha (…). 

Os Alemães notaram isto e fi zeram taças ligeiramente maiores, próprias para recebe-

rem esses ovos. (…) [Os alemães] Tinham resolvido (…) o problema de comer o ovo de 

Colombo” (Pessoa 1986b, 142).
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Resumo

Na sua “última lição”, reiterou-nos José Esteves Pereira “a fl agrante actualidade do pensamento 

de Ortega y Gasset”. Nesta nossa breve refl exão, a partir de obra A Rebelião das Massas, explicitare-

mos como isso para nós se verifi ca.

Palavras-chave: Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas.

 Abstract 

In his “last lesson,” José Esteves Pereira reiterated to us “the blatant relevance of Ortega y Gasset’s 

thought”. In our brief refl ection, from the work The Mass Rebellion, we will explain how this for us is 

verifi ed.

Keywords: Ortega y Gasset, The Mass Rebellion.

Desde 2004 até à minha jubilação assegurei uma disciplina de 

Pensamento Hispânico Contemporâneo tendo chamado a atenção 

para a fl agrante actualidade do pensamento de Ortega y Gasset.

José Esteves Pereira, in A última lição, 74. Porto: Fundação 

Engenheiro António de Almeida.

Tendo tido a sua primeira de muitas edições em 1930, a obra A Rebelião das Massas, de 

Ortega y Gasset, mantém uma actualidade renovada no século XXI, em particular com o 

advento das redes sociais, que tanto têm redefi nido, para o bem para o mal – a nosso ver, 

mais para o mal do que para o bem –, a forma como habitamos o mundo e como convi-

vemos uns com os outros. Para o atestar, iremos aqui transcrever algumas das suas pas-

sagens mais signifi cativas (a partir da seguinte edição: A Rebelião das Massas, tradução de 
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Artur Guerra. Lisboa: Relógio d’Água, 1989), em particular as referentes ao “tipo humano” 

que Ortega considerou ser aquele que no seu tempo passou a ser “o dominante”, 

“o homem-massa”, qual “homem hermético, que não está verdadeiramente aberto a 

nenhuma instância superior” (27), esse “homem médio que hoje se vai apoderando de 

tudo” (35): 

Este homem-massa é o homem previamente esvaziado da sua própria história [que, como 

nos diz noutra passagem, é, tão-só, “a realidade do homem” (20)], sem entranhas de passado 

e, por isso mesmo, dócil a todas as disciplinas chamadas ‘internacionais’. Mais do que um 

homem, é apenas uma carapaça de homem constituído por meros idola fori; carece de um 

‘dentro’, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar. 

Daí que esteja sempre na disponibilidade de fi ngir ser qualquer coisa. Só tem apetites, crê 

que só tem direitos e não crê que tem obrigações […], como não sente que existe sobre o 

Planeta para fazer algo determinado e impermutável, é incapaz de entender que há missões 

particulares e mensagens especiais. (16) 

Diante de uma só pessoa podemos saber se ela é massa ou não. Massa é todo aquele que 

não se valoriza a si mesmo – como bem ou como mal – por razões especiais, mas que se 

sente ‘como toda a gente’ e, no entanto, não fi ca angustiado, sente-se à vontade ao sentir-se 

idêntico aos outros. (42) 

O que é característico deste momento é que a alma vulgar, sabendo-se vulgar, tem o denodo 

de afi rmar o direito à vulgaridade e impõe-no onde quer que seja […]. A massa arrasa tudo o 

que é diferente, egrégio, individual, qualifi cado e selecto. (45) 

O homem-massa é o homem cuja vida carece de projecto e anda à deriva. Por isso não 

constrói nada […]. É este tipo de homem que no nosso tempo decide. (67)

Eis, para Ortega, como nos diz logo a abrir a primeira parte da obra, “o mais importante 

facto na vida pública na hora presente” (39): 

A multidão, de repente, tornou-se visível, instalou-se nos primeiros lugares da plateia da 

sociedade. Dantes, se existia, passava despercebida, ocupava o fundo do cenário social; agora 

passou para a boca de cena, é ela a personagem principal. Já não há protagonistas: só há coro.

O conceito de multidão é quantitativo e visual. Traduzamo-lo, sem o alterarmos, à termi-

nologia sociológica. Encontramos então a ideia de massa social. A sociedade é sempre uma 
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unidade dinâmica de dois factores: minorias e massas. As minorias são indivíduos ou grupos 

de indivíduos especialmente qualifi cados. A massa é o conjunto de pessoas não especial-

mente qualifi cadas. (41)

Sendo que, logo de seguida, nos faz esta ressalva importante: 

Não se entenda, pois, por massas só, nem principalmente, ‘as massas operárias’. Massas é 

o ‘homem médio’. Deste modo se converte o que era meramente quantidade – a multidão 

– numa determinação qualitativa: é a qualidade comum, é o mostrengo social, é o homem na 

medida em que não se diferencia de outros homens, mas que repete em si um tipo genérico.

Acrescentando ainda, umas páginas mais à frente:

A divisão da sociedade em massas e minorias excelentes não é, portanto, uma divisão em 

classes sociais, mas em classes de homens, e não pode coincidir com a hierarquização em 

classes superiores e inferiores […], no seio de cada classe social, há rigorosamente massa e 

minoria autêntica. (43) 

E conclui, desconstruindo assim, à partida, qualquer eventual acusação de classismo 

social: “não é raro encontrar hoje entre os operários, que antes podiam valer como o 

exemplo mais puro disto que chamamos ‘massa’, almas egregiamente disciplinadas”. Para 

Ortega, como faz questão de frisar a abrir o segundo capítulo da obra, essa “rebelião das 

massas” constitui “uma novidade absoluta na história da nossa civilização” (45), sendo 

que a grande razão disso foi “a deserção das minorias dirigentes” – para Ortega, é esse o 

“reverso da rebelião das massas” (65). Ora, ainda segundo Ortega, e desconstruindo aqui 

uma ideia feita (e sobretudo falsa) sobre o seu próprio pensamento, essa deserção não 

foi uma mera “circunstância”, pois que, como expressamente defende: “É falso, pois, dizer 

que na vida ‘decidem as circunstâncias’. Pelo contrário: as circunstâncias são o dilema 

sempre novo ante o qual nos temos que decidir. Mas é o nosso carácter que decide” (66).

***

Concordando genericamente com o diagnóstico que nos faz Ortega nesta sua obra, e 

sublinhando a sua actualidade renovada no século XXI, não podemos deixar aqui, em jeito 

de conclusão, de referir uma objecção que, em devido tempo, lhe fez o fi lósofo português 

Amorim de Carvalho, com a qual concordamos igualmente: “a dualidade massa-elite, em 
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cada homem, tornou possível uma progressiva culturalização, isto é, elitização das mas-

sas. O que me obriga a não aceitar a tese de Ortega y Gasset é que ele considera a dis-

tinção entre o homem-massa e o homem-elite como sendo dois casos completamente 

diferentes e separados: a maioria dos homens é massa e somente massa; a minoria é elite 

e somente elite — o que nos impede de claramente explicar o fenómeno da comunicação 

entre a maioria e a minoria, e os movimentos sociais em que as duas forças do homem 

concreto, real, se indeterminam, uma delas funcionando como a subdeterminação e 

a outra como a superdeterminação” (in O fi m histórico de Portugal, 21. Lisboa: Ed. Nova 

Arrancada, 2000). Talvez esteja aqui, nesta objecção a nosso ver pertinente, uma porta de 

saída para a circunstância que Ortega tão eloquentemente descreve e denuncia.
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Resumo

O pensamento político de Francisco Pinto da Cunha Leal (1880-1970) sofreu uma constante evo-

lução ao longo da sua vida pública. A emergência do Estado Novo, nos anos 30 e 40 do século XX, 

tornou-o num oposicionista, levando-o a denunciar as suas violências e a desconstruir os seus mitos 

numa intransigente defesa da democracia. Nos inícios dos anos 60, confrontado com as novas rea-

lidades políticas, nascidas da Guerra Fria (1947-1991) e da crise do sistema colonial português (1961), 

aproveitando a relativa tolerância do Salazarismo a nível editorial, esforça-se por fornecer, nos livros 

que publica, uma alternativa democrática ao pensamento dominante. O presente texto procura 

analisar a sua refl exão política numa época caracterizada pelo aparecimento de uma nova geração 

de contestatários do regime.
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Abstract

The political thought of Francisco Pinto da Cunha Leal (1880-1970) was in constant evolution 

throughout his public life. The appearance of the Estado Novo, in the 1930s and the 1940s, made 

him an opponent of the regime and led him to denounce its violence and to expose its myths 

in an uncompromising defense of democracy. In the beginning of the 1960s, he was faced with 

the new political realities born out of the Cold War (1947-1991) and of the crisis of the Portuguese 

colonial system (1961). Therefore, taking advantage of the relative editorial tolerance of Salazar’s 

regime towards his publications, he strove to put forward a democratic alternative to what was then 

the mainstream political thought. The current text analyses his political refl ections during a time 

marked by the appearance of a new generation of opponents of the regime.
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O “meu irredutível adversário”

No início dos anos 60 do século XX, Francisco Pinto da Cunha Leal (1880-1970), no termo 

de um longo período de oposição ao salazarismo, actualiza o seu pensamento político 

perante os novos desafi os internacionais da Guerra Fria (1947-1991) e o despoletar da crise 

colonial portuguesa (1961). As análises de Luís Farinha do trajecto político de Cunha Leal, 

da sua acção política e do seu pensamento permitem-nos enquadrar os problemas com 

que se defrontava um dos mais conhecidos líderes da oposição democrática e as solu-

ções delineadas face às novas experiências da social-democracia europeia posteriores à 

Segunda Guerra Mundial (Farinha 2003, 2010).

No Estado Novo (1933-1974) a liberdade de expressão era praticamente inexistente, 

perante um controlo total dos meios de comunicação social pela censura prévia. Esta podia 

cortar ou proibir a publicação integral dos mais diversos tipos de textos, na imprensa escrita 

ou a sua leitura na televisão e na rádio, estendendo-se ainda a sua acção às mais diversas 

actividades educativas e mesmo culturais, como o cinema, o teatro ou a música popular. 

A acção repressiva do regime não fi cava por aqui, pois recorria frequentemente à polícia 

política (PIDE) para apreender os livros publicados pelos seus opositores, quando não 

detinha editores, livreiros ou autores. Os espaços de liberdade eram assim extremamente 

diminutos, já que a própria liberdade de associação e reunião era inexistente ou forte-

mente coarctada (Rosas 1994). É certo que, nos períodos eleitorais, a actividade da censura 

se reduzia, permitindo à oposição a divulgação mais livre ou menos controlada das suas 

ideias, críticas e propostas. Porém, os momentos de relaxação da censura eram reduzidos 

no tempo e, mesmo assim, sujeitos a uma intervenção desvirtuadora do seu pensamento, 

como aconteceu, em 1949, com o programa da oposição democrática (Leal, 1964, 178-182). 

Cunha Leal experimentou, como opositor ao regime, diversas formas de censura dos seus 

escritos, que denunciou de maneira exaustiva nos livros que publicou nos anos 60 do século 

XX e de que nos deixou vários exemplos. Simultaneamente tentou propagandear as suas 

críticas ao regime salazarista, aproveitando a relativa liberdade de expressão permitida 

nas reuniões das assembleias-gerais das diversas sociedades económicas, reconhecendo 

porém a sua escassa efi cácia devido ao número reduzido de participantes (Leal 1963, 18).

As limitações deste tipo de intervenção pública levam-no a dar prioridade à publicação 

de livros. A ausência da actuação prévia da censura neste campo da produção literária 

era a forma mais efi caz de fugir à deturpação das suas ideias nos meios de comunicação 

social, embora correndo o risco da apreensão posterior das suas obras (Leal 1964, 114-115).

A opção por esta forma de divulgação das suas ideias mostrou ser acertada, pois, dos 

seis livros publicados na série “Coisas do Tempo Presente”, só o último livro, intitulado 
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Ilusões Macabras, foi realmente apreendido. Na verdade, a apreensão não impediu que 

a sua venda tenha sido um êxito, esgotando-se rapidamente os exemplares disponí-

veis (Silva & Silva 1964, 15-17). Os restantes livros publicados entre 1960 e 1964 esgota-

ram-se igualmente, como refere na badana do volume I das suas Memórias (Leal 1966). 

Desconhecemos a tiragem destas publicações, mas não podiam ser muito elevadas 

pelos custos associados a uma edição de autor. Todavia, num universo político e cultural 

marcado por um constante controlo da informação, o impacto na opinião pública de um 

livro proibido, ou, pelo menos, veiculando pontos de vista contrários aos do poder, tem 

de ser encarado como sendo bastante superior à sua tiragem. A heterodoxia dos seus 

trabalhos rompia com a sufocante unanimidade existente em torno dos discursos ofi ciais 

e implicava um desafi o frontal a Salazar, ao qual o autor não se eximia de oferecer os seus 

livros e de entabular uma correspondência epistolar, publicando excertos dessas cartas 

nas referidas obras (Leal 1964, 122-129).

A relativa tolerância salazarista pelos livros de Cunha Leal não é devida a uma aceita-

ção da liberdade de expressão das ideias dos seus opositores políticos, embora possa ter 

algum efeito propagandístico a nível internacional (Ibidem, 19-20). De facto, tudo indica 

resultar da vontade de captação do autor de parte da oposição e da opinião pública por-

tuguesa para o apoio à política internacional e colonial do regime, sob a égide do patrio-

tismo como ideologia comum ao povo português. Assim sendo, num momento de crise 

e de hesitação do sistema, cria-se uma ambiguidade, capaz de captar uma “união” entre 

todos os portugueses, já que, por defi nição, só se podem opor ao colonialismo português 

sectores muito reduzidos da oposição e da opinião pública, rejeitados como antipatriotas. 

Cunha Leal não se deixou iludir por esta aparente abertura do regime salazarista, recu-

sando qualquer colaboração política e oferecendo alternativas à política internacional e 

colonial do Estado Novo. Nesta perspectiva, adquiria os contornos de um duelo de gigan-

tes no qual Cunha Leal assumia o estatuto de chefe da oposição – imagem invertida – do 

chefe da situação ou condutor da situação, ou seja, Salazar. Com efeito, Cunha Leal procu-

rava capitalizar esta rivalidade carismática com o ditador para reivindicar para si o papel 

de interlocutor privilegiado da oposição e, obviamente, abrir caminho para uma eventual 

candidatura à Presidência da República. Assim sendo, compreende-se que numa das suas 

cartas Salazar lhe responda negando-lhe esse estatuto de opositor preferencial e suge-

rindo um desmesurado egocentrismo:

Só hoje me foi presente a carta de V. Ex.ª com um exemplar do «Cântaro que vai à fonte…» 

que teve a bondade de oferecer-me. Embora me avise de que esse volume baterá o «record» 
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do meu desagrado, sempre vou tentar lê-lo em raros momentos livres, pois pode bem ser 

que nele encontre factos, ideias ou sugestões que me esclareçam sobre os assuntos tratados.

Reconhecendo o prazer que dá a V. Ex.ª a insistência de confessar-me meu «irredutível adver-

sário político», mas agradecendo a atenção do seu livro e carta, (…). (Leal 1963, 126-127)

O mito do autocrata

O primado concedido à fi gura de Oliveira Salazar na análise das características funda-

mentais do regime obedeceu a um imperativo táctico imediato. No entanto, não deixou 

de se inserir numa estratégia de longo prazo de desmontagem crítica do ideário domi-

nante. Assim sendo, compreende-se que a sua caracterização política seja um elemento 

determinante das refl exões do autor, atribuindo-lhe diversas denominações, mais ou 

menos clássicas, do pensamento político ocidental de onde sobressai a designação de 

autocrata. A utilização deste conceito é a mais complexa e a mais ambígua por abranger, à 

partida, uma grande variedade de regimes com conotações políticas diversas. Cunha Leal 

não desconhece as origens desta concepção que remete correctamente para os impérios 

russo, austríaco e prussiano, dos séculos XVIII, XIX e XX, responsabilizados pela destruição 

da Polónia, e cuja herança recai sobre a Rússia bolchevista (Leal 1961, 53-56). Contudo, 

a imagem do autocrata implica igualmente uma abordagem que o leva a mergulhar na 

psicologia política, dedicando-se a uma análise exaustiva da sua personalidade e defi nin-

do-o logo de início da seguinte forma:

O autocrata é uma criatura que sente em si a irresistível e viciosa predisposição do mando. 

Pode ser maior ou menor a vastidão do mundo em que tente exercer a sua ingénita voca-

ção: o mero meio familiar; um sector regionalista de relativa restrição ou amplitude; um país 

inteiro; ou um conjunto de nações que, em favor da sua, perderam parte dos seus graus de 

soberania. A justifi cação por ele aduzida para esta ânsia de domínio procede da diabólica 

convicção de que o seu espírito se alçou a uma visão mais perfeita que a dos outros homens 

sobre o modo mais adequado de ordenação e entrelaçamento dos factores materiais e espi-

rituais que hajam de proporcionar a felicidade ao grupo social sobre o qual se exerce a sua 

acção preponderante, fugindo no entanto, como o diabo foge da cruz, de se embrenhar na 

análise do condicionalismo gerador dessa coisa complexa, que é a tal felicidade. A ordem 

pela qual se bate, como um desesperado, consiste na cega obediência a esta concatenação 

de elementos arbitrariamente seleccionados pelo autocrata e por eles erigidos à categoria de 

dogmas, sem uma precisa defi nição do seu conteúdo. (Leal 1963, 57-58)
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A ânsia do poder e a profunda convicção de superioridade intelectual e espiritual tra-

duzem-se na certeza da sua excepcionalidade e no dever de obediência absoluta dos res-

tantes indivíduos aos dogmas formulados pelo seu pensamento. Deste ponto de vista, o 

autocrata acredita que as suas concepções são “verdades absolutas” que não admitem 

contestação. A crença na sua infalibilidade mantém-se e sobrevive aos insucessos ou con-

trariedades eventuais, salvaguardando o “mito pessoal de omnisciência” e a sua “posição 

de domínio” sobre a “colectividade”. Ironicamente considera a possibilidade de o próprio 

Deus poder ser alvo da sua ira, culpando-o de heterodoxia. Nesta perspectiva, o autor 

desenvolve uma refl exão sobre a natureza profunda dos seres humanos e a sujeição, 

mais ou menos voluntária, aos autocratas, dando especial atenção ao domínio ou adesão 

espontânea das elites, capazes de colaborarem na construção de um aparelho repressivo 

marcado pela crueldade. A explicação encontra justifi cação no facto de possuírem “almas 

de escravos voluntários” e necessitarem de suprir as suas “indecisões espirituais” com uma 

“férrea acção de comando”; ou seja, anseiam por um “dono” (Ibidem, 58-60).

O triunfo dos autocratas implicou a notável “decadência moral” da humanidade, regre-

dindo aos séculos anteriores ao cristianismo e, assim à derrota civilizacional provisória 

do mesmo. Mussolini e Hitler são exemplos dessa selvajaria ou barbaridade renascida. 

Através dos seus agentes criminosos, como Heinrich Himmler ou Adolf Eichman, são a 

melhor ilustração da total destruição dos princípios da moral que serviu de base ao mas-

sacre dos judeus na Europa (Ibidem, 62-64). No entanto, a análise não fi ca completa se 

não for complementada com a distinção essencial entre duas categorias de autocratas. 

Com efeito, o autor diferencia o autocrata extrovertido e o autocrata introvertido, defi -

nindo o primeiro da seguinte forma:

Até aqui, tenho-me abalançado a descrever o autocrata tipologicamente extrovertido, ou 

seja aquele que acredita, sem vislumbres de hesitação, na coincidência de quatro virtuali-

dades intrínsecas na sua personalidade espectacular e «hors ligne»: um génio conceptual 

e criador, que se exala dele como uma aura; a superioridade incontestável da sua férrea 

vontade sobre a de quantos o rodeiam; a sua predestinação para conduzir uma colectivi-

dade mais ou menos ampla à realização de fi nalidades, que lhe permitam ultrapassar-se a si 

própria; a audácia. (Ibidem, 64)

Nesta categoria coloca Cunha Leal sobretudo os ditadores de extrema-direita de carac-

terísticas fascistas ou nazis como Mussolini ou Hitler. O segundo tipo de autocrata intro-

vertido é identifi cável com a personalidade de Salazar e somente explicável através da 

teoria do ressentimento de Gregório Marañon (1887-1960), médico espanhol fundador 
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da Segunda República espanhola. Durante o seu exílio dos anos 1930 em Espanha, 

Cunha Leal foi por ele tratado, daí resultando uma amizade indefectível entre os dois 

(Leal 1964, 113-114). Não será assim difícil compreender que tenha possuído por oferta do 

mesmo ou adquirido o seu livro sobre o imperador Tibério e o ressentimento (Marañon 

1944, 18-29)1. É sem dúvida a teoria do ressentimento que serve de base às suas análises 

do autocrata introvertido2.

Seguindo as ideias de Gregório Marañon, descreve imediatamente as suas teorias sobre 

o ressentimento, analisando em primeiro lugar a reacção dos indivíduos às ofensas de 

que sejam vítimas. De maneira geral, os indivíduos reagem de forma agressiva mas pas-

sageira a uma agressão verbal, explodindo no momento, dando vazão às suas emoções, 

mas esquecendo rapidamente o episódio violento depois da sua passagem. Todavia, exis-

tem indivíduos incapazes de reagir desta forma e que, como consequência, interiorizam a 

frustração sentida pela impossibilidade de reacção imediata. Além disso, o “complexo do 

ressentimento” nasce na infância e na juventude e relaciona-se com as humilhações sofridas 

sobretudo devido às desigualdades sociais. A maioria dos ressentidos vive obscuramente, 

não assumindo nunca posições de destaque na vida pública; portanto são inofensivos. 

Acontece porém, por múltiplas razões, que muitas vezes estas personagens alcançam luga-

res de poder e, como Tibério, revertem as suas frustrações no campo político, abatendo-se 

sobre os seus adversários e mesmo os seus colaboradores uma enorme onda de vingança.

A desmontagem da situação política da qual pode emergir o autocrata ressentido é carac-

terizada por uma fase de relativa desordem que lhe permite subir ao poder no meio de 

sucessivas mistifi cações, nomeadamente a da obtenção da sanidade fi nanceira de um país, 

através de um permanente “equilíbrio orçamental”, transformado em dogma absoluto do 

regime, o que é sem dúvida uma referência à fi gura de Oliveira Salazar (Leal 1963, 68-70). 

Esta estratégia possibilitou a progressiva passagem da república da fase democrática para 

a autocrática. A explicitação deste processo passa, em Cunha Leal, pelo recurso à mitologia 

política, procurando explicar como se cria, neste caso, o mito do autocrata introvertido no 

1 Inexplicavelmente a BNP não dispõe de nenhum exemplar. Existe um exemplar em português do Brasil 
e outro em francês na Biblioteca João Paulo II.

2 “Mas há outro tipo de autocrata talvez mais rígido e mais complexo: não é, como os anteriores, um 
extrovertido, mas sim um introvertido, marcado para todo o sempre com a malfadada tara do ressenti-
mento.

 Num dos seus admiráveis estudos de historiógrafo, o saudoso Professor Gregório Marañon encarnou 
na personalidade do Imperador romano Tibério o exemplar histórico mais característico dos tiranos 
desta modalidade sui generis. Em cerca de sessenta páginas de um prefácio de transparente lucidez, 
digno de ser meditado por todos os estudiosos das grandes aberrações universais, Marañon ocupa-se 
do que ele chama a teoria do ressentimento” (Leal 1963, 67-68).
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salazarismo. A abordagem implica diferenciá-lo do autocrata extrovertido, que é de facto 

uma autocriação teatral do mesmo, assente em atitudes excessivas de arrogância e do 

louco e diabólico seguidismo das massas populares, crentes de terem encontrado o “tauma-

turgo capaz de curar os males da sua Pátria”. O autocrata introvertido seguiria um caminho 

diverso, chegando ao poder graças ao apoio das forças armadas, num momento de crise 

política e social e nele se mantendo graças a um falso “milagre fi nanceiro” (Ibidem, 74-79). 

As difi culdades em tornar popular o autocrata introvertido, após o milagre inicial, exigiriam 

uma estratégia propagandística adequada para obviar os defeitos da menorização da sua 

personalidade, devido a uma timidez intrínseca e explicitada da seguinte forma:

O milagre inicial, verdadeiro ou duvidoso, que com o rolar dos anos, acabaria por se reves-

tir do carácter da autenticidade, seria sufi ciente para impulsionar dentro de certa medida o 

mito do autocrata, se se não tratara de um ser introvertido, se não fora a sua visceral repug-

nância por aparecer em público. Quais as razões explicativas de tal fenómeno, a existir? 

A sua psicologia de ressentido, com a sua invencível timidez, com o seu desprezo por uma 

grei, que teria ignorado ou minimizado a profundidade do seu génio até que ele, a bem dizer, 

lho teria metido pelas goelas dentro. Quando me ponho a magicar nestas coisas, ouso fan-

tasiar o seguinte cenário para entrevistas suas com jornalistas estrangeiros, se elas, porven-

tura, lhe fossem impostas pelo desenrolar dos acontecimentos. No dia e hora aprazados, o 

pretenso entrevistado entregar-lhes-ia em sobrescrito cerrado as perguntas e correlativas 

respostas nos idiomas dos dois interlocutores. O resto das conversações traduzir-se-ia numa 

autêntica inversão de posições: perguntas formuladas pelo autocrata e respostas ouvidas em 

comedido silêncio, como se se tratasse de um exame escolar feito por um mestre hermético 

e severo a um discípulo de duvidoso saber. (Ibidem, 79-80)

A operação, da responsabilidade de António Ferro, é evidente nas entrevistas dadas ao 

Diário de Notícias (1932) e publicadas em livro (1933), transmutando as fraquezas e limi-

tações da personalidade de Salazar em virtudes de um estadista irrepreensível. Assim 

sendo, o processo de mitifi cação do autocrata introvertido é um processo de endeusa-

mento político, realizado por uma vasta estrutura de propaganda empenhada na afi rma-

ção do mito do homem de trabalho silencioso, do monge laico ou do super-homem silen-

cioso, fi gura ascética capaz de sacrifi car a sua vida pessoal e familiar pela Pátria. A difusão 

do mito expande-se artifi cialmente além-fronteiras com a cumplicidade dos diplomatas 

estrangeiros. Seja como for, o autocrata introvertido marcadamente ressentido é positiva-

mente identifi cado por Cunha Leal com a personagem de Oliveira Salazar, através de uma 

breve análise da sua vida (Ibidem, 82).
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O governo do povo, pelo povo e para o povo

A centralidade da personagem de Oliveira Salazar no discurso político de Cunha Leal, 

nos anos 60 do século XX, permite defi nir o regime como uma autocracia de cariz auto-

ritário. O autor não se limita à constatação da natureza do sistema, apresenta simulta-

neamente, como alternativa, a democracia! Esta análise é efectuada segundo uma dupla 

perspectiva:  em primeiro lugar, no plano internacional, no contexto da Guerra Fria (1947-

1991), a democracia como regime político dominante entre os países do hemisfério oci-

dental, grosso modo os Estados da Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Canadá em 

contraposição à URSS e aos países do Pacto de Varsóvia (Leal 1962, 69). A perspectiva mais 

restrita abrange as democracias europeias (Leal 1961, 14), ou as democracias do Velho 

Continente, incluída apenas a parte europeia da NATO (Leal 1963, 55). Cunha Leal esta-

belece assim uma identifi cação entre as democracias ocidentais e os sistemas políticos 

demoliberais, usando a palavra demo-liberalismo em vez da expressão democracia liberal 

(Leal 1962, 47; 1961, 47; 1964, 157-158). Neste contexto histórico, marcado por uma divisão 

mundial entre regimes políticos, sobressai a impossível conciliação entre o campo comu-

nista e o demo-liberal, ambos caracterizados como inimigos irredutíveis (Leal 1962, 39). 

A oposição consiste, antes de mais, numa divergência de ordem moral entre a crença dos 

bolcheviques na posse de uma “verdade absoluta” e as “verdades relativas” dos adep-

tos da concepção demo-liberal. As consequências de ordem ética e política emergem 

da “intolerância fanática” dos primeiros e da aceitação da tolerância e da diversidade de 

pontos de vista dos segundos (Ibidem, 42-43). Compreende-se assim que o demo-libe-

ralismo seja defi nido em contraponto aos conceitos rivais da democracia popular dos 

países comunistas e da democracia orgânica do salazarismo. A posição do autor situa-se 

numa dupla recusa dos referidos conceitos reduzidos a “um jogo ilusionista das palavras” 

(Leal 1963, 101-102). Cunha Leal recusa-lhes o estatuto de verdadeiras categorias políticas, 

não perdendo tempo a analisá-las conceptualmente. Contudo, a noção de democracia 

orgânica merece-lhe ainda um reparo, ao defi ni-la, de um ponto de vista teórico, como a 

degradação da própria ideia de democracia3.

Num segundo momento, o autor sente a necessidade de explicitar melhor o conceito 

de democracia a partir de uma análise mais teórica que remete para uma defi nição das 

suas principais características. Assumindo a relevância dos contributos, nesta área, de 

Luís Cabral Moncada (1880-1974), utiliza as suas refl exões sobre a democracia como apoio 

3 “A democracia é um notabilíssimo conceito, que se degrada, quando, entre nós, se lhe imputa a classifi -
cação de orgânica” (Leal 1962, 60).
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teórico do seu pensamento político. Assim, começa a sua análise da democracia, referindo 

especifi camente as diferentes acepções do conceito, no plano fi losófi co e político:

No seu interessante estudo sobre a «democracia», inserido no volume XXXVIII do «Boletim 

da Faculdade de Direito» e recentemente reeditado em separata, o Professor Dr. Cabral 

Moncada cura de estabelecer uma nítida distinção entre «três coisas completamente distin-

tas», que andam adstritas àquele vocábulo, mas sobre as quais reina, em geral, uma lamen-

tável confusão. Ei-las, tais como as esmiúça o distinto cultor da ciência jurídica: «uma coisa 

é a ideia e a essência da democracia; outra, os valores humanos que com essa ideia se pre-

tendem servir; outra ainda, as diversas concretizações e formas que de tal ideia e de tais 

valores, historicamente, têm sido alcançadas ou tentadas, através das diferentes estruturas e 

tipos de Estado, tidos em todos os tempos como mais ou menos democráticos». E acrescenta: 

«a primeira destas corresponde a um problema de ordem exclusivamente gnosiológica, só 

secundariamente fi losófi co; a segunda conduz-nos a um problema directamente fi losófi co, 

de fi losofi a dos valores e da cultura; enquanto que a terceira nos coloca ante um problema, 

por assim dizer, só de política». (Leal 1963, 101-103)4 

O problema mais importante, porém, a abordar nesta análise política é a constatação da 

existência de uma crise da democracia, identifi cada não com a ideia de democracia, nem 

dos seus valores fundamentais, mas sim com a concretização histórica de uma das suas 

formas – a forma demo-liberal e parlamentar (Moncada 1962, 6). A opinião de Luís Cabral 

Moncada não é seguida por Cunha Leal, por razões óbvias e, portanto, não é referida. 

Aliás, este parece ignorar a refl exão daquele sobre a ideia de democracia baseada na divi-

são das diversas formas de governo de Aristóteles: democracia, aristocracia e monarquia 

(Ibidem, 7-10)! Mas aproxima-se dele ao aceitar, do ponto de vista da “ideia e essência da 

democracia”, a defi nição do governo democrático de Abraham Lincoln – o governo “do 

povo, pelo povo e para o povo”, sendo “o agregado populacional o exclusivo detentor 

do poder” (Leal 1963, 103).

Relativamente aos “valores e fi ns” da democracia de Cabral Moncada, que remetem 

para a identifi cação entre a democracia e o “respeito e amor pela pessoa humana”, pri-

mado essencial na ética das sociedades civilizadas (Ibidem, 103-104), Cunha Leal aceita 

sem a nomear a abordagem personalista da visão cristã da pessoa humana e do amor 

fraterno, bem como os valores fundamentais da liberdade individual e da igualdade de 

todos com o binómio liberalismo/igualitarismo (Ibidem, 104-105).

4 Ver também Moncada 1962, 5-6.
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Daí em diante segue um caminho divergente, abandonando a opinião de Cabral 

Moncada sobre os diferentes Estados democráticos e a respectiva evolução histórica. 

Não se trata de divergência em relação à utilização do método histórico, mas principal-

mente aos modelos e exemplos de Cabral Moncada. Cunha Leal dá alguma importân-

cia à Grécia, particularmente às observações de Teseu ao arauto de Tebas na tragédia de 

Eurípedes sobre o tirano e a democracia, segundo a interpretação de António Eduardo 

Lobo Vilela (1902-1966) (Vilela 1956, 82-86). A referida citação serve-lhe para afi rmar impli-

citamente de um ponto de vista histórico a expressão “povo soberano”, entendida tam-

bém como o exercício directo do poder legislativo em Atenas e Roma (Leal 1963, 15-16). 

A sua abordagem prefere tomar um rumo diferente do de Luís Cabral Moncada, tendo 

em vista a análise das instituições políticas da República romana e, obviamente, o direito 

romano.

Afi rmando a autonomia da civilização romana, no campo do direito, face ao mundo 

grego, de que foi grande imitador, Leal baseia-se na diferenciação entre os homens livres 

– as personae no Estado de direito – e os escravos, assimilados a coisas. Considerando 

o trabalho manual degradante, os cidadãos romanos (os civis romani) só podiam 

condignamente desempenhar duas funções: a política e a militar! O sistema de domina-

ção dos escravos é desmontado, revelando a natureza de classe desta democracia romana. 

A observação crítica não se fi ca por aqui, pois o autor reconhece uma outra divisão na 

categoria dos cidadãos romanos: a plebe e o patriciado, não gozando os primeiros de 

todos os direitos dos segundos; daí advém a divisão dos seres humanos livres em pessoas 

perfeitas ou imperfeitas.

Fazendo a síntese dos aspectos mais importantes desta “democracia romana”, Cunha 

Leal começa por estabelecer uma profunda oposição entre este passado romano e o 

presente democrático. Ao contrário do sistema presente, os direitos naturais não eram 

incluídos no sistema legislativo, excluindo a maior parte dos cidadãos dos benefícios da 

ideia de democracia. Por outro lado, o autor reconhece a desigualdade inerente ao sis-

tema político dominante, o que obviamente o afasta das modernas democracias. O último 

aspecto relevante é o facto de Roma ser uma sociedade essencialmente agrícola, em opo-

sição às sociedades democráticas contemporâneas, essencialmente industriais! Assim, 

neste breve retrato de Roma, o determinante é sem dúvida o aspecto colonial – fenómeno 

dominante que provoca o ódio milenar ao sistema colonial.

O primado dado à existência de uma “democracia romana” e ao estado da Antiguidade 

não constitui o ponto fi nal do processo evolutivo da ideia de democracia e das suas 

experiências políticas. Nesta perspectiva, o autor insere a matriz cristã na transforma-

ção e emergência das democracias modernas. Atribui à religião cristã a defesa de uma 
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igualdade espiritual dos homens perante Deus, equivalente ao conceito de igualdade 

entre todos os seres da espécie humana, independentemente da raça, cor, origem social. 

A transposição deste ideal da ordem moral para a ordem jurídica demorou, porém, quase 

dois mil anos, porque a Igreja Católica se deixou envilecer com a aceitação posterior do 

esclavagismo na ordem terrena.

A evolução histórica do Ocidente sofre entretanto a queda do Império romano às mãos 

dos bárbaros, com o consequente colapso das “formas aparentemente democráticas” da 

República romana. Cunha Leal refere o feudalismo dominante como condição prévia do 

nascimento dos Estados modernos e debruça-se sobre a realidade social que predomina 

nessa Europa dominada pelos bárbaros. Na verdade, identifi ca as aspirações democráti-

cas das massas populares dos Estados nascentes com o apoio dado aos reis nas suas lutas 

contra os senhores feudais pelas “instituições comunais e municipais”.

Assim sendo, Cunha Leal situa-se na linha de continuidade da visão liberal da história, 

remontando no tempo às concepções dos historiadores franceses e portugueses da pri-

meira metade do século sobre a história da civilização em França e na Europa em torno 

da ascensão e triunfo do terceiro estado, ou seja, a classe média, tal como se podia ver, 

quer em François Guizot, quer em Alexandre Herculano. Seguidamente, o autor integra 

na análise deste processo de afi rmação da democracia a evolução económica e social 

da Europa e do Ocidente, marcada pelo aparecimento da indústria moderna (isto é, 

da industrialização europeia), pela expansão económica mundial (onde não deixa de 

inserir os Descobrimentos portugueses) e, subsequentemente, pela emergência de 

uma nova classe social dominante, ou antes, privilegiada – a burguesia. Nesta análise 

social e política da evolução histórica da democracia, o autor introduz os temas da dis-

criminação social, a propósito da submissão das camadas populares a uma sobrecarga 

fi scal, produzida pelas clientelas de parasitas, e das lutas pelas fronteiras externas da 

monarquia absoluta. Em seguida, lança a questão da irrupção das massas populares na 

história e a luta pelo triunfo da igualdade jurídica e política de todos os seres humanos, 

tendo como consequência directa a revolução inglesa de 1688 e a francesa de 1789. 

No entanto, o elogio das revoluções “burguesas” e igualitárias, ou democráticas, 

de 1688 e 1789 remete especialmente para um fenómeno que considera de máxima 

importância e que associa directamente à revolução de 1917: o alargamento do sector 

da população que tem acesso ao ensino – aspecto estreitamente ligado ao progresso 

das ciências, ao nascimento de um escol industrial e à revolução industrial inglesa do 

século XIX (Leal 1963, 105-111).
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O Estado do “laissez faire, laissez passer”

Na continuidade deste processo evolutivo social e político da democracia, através 

da afi rmação da igualdade jurídica de todos e do alargamento do espaço da liberdade, 

desdobrado em múltiplas liberdades, emerge no espaço político da Europa ocidental o 

Estado democrático, de cariz parlamentar e representativo, diferente do modelo ameri-

cano, presidencialista (Brasil e EUA), único, no qual a separação dos três poderes é total. 

O Estado liberal minimalista do “laissez faire, laissez passer” transforma-se do ponto de 

vista social num estado de classe da burguesia emergente que controla os destinos eco-

nómicos da nação e esmaga o operariado industrial e os trabalhadores agrícolas. O Estado 

democrático revela-se como uma estrutura política contendo no seu interior profundas 

contradições que importa considerar, pois condicionam o seu evoluir presente e futuro. 

Em primeiro lugar, é necessário conciliar o princípio da autoridade do Estado com a liber-

dade dos cidadãos, sem se optar por um discurso de afi rmação da ordem, pois as raízes da 

desordem têm profundas raízes sociais; em segundo lugar, afi rmar o desejo de transfor-

mar a igualdade jurídica em igualdade económica sem pôr em causa o conceito de liber-

dade. As referidas tensões dão origem à emergência de movimentos de cariz socialista e 

obrigam a repensar o papel do Estado democrático na defesa das classes trabalhadoras, 

embora não pondo em causa os valores fundamentais da democracia, ou seja, o «respeito 

e amor pela pessoa humana», fundamental para Luís Cabral Moncada (Leal 1963, 112-114). 

Com efeito, o desenvolvimento económico e social das sociedades ocidentais democrá-

ticas permitiu o domínio dos sistemas políticos e dos Estados liberais pelo “grande capi-

talismo” que esmagou um proletariado sem defesas. Tal facto obrigou o Estado demo-

crático a sair da sua atitude de indiferença face às injustiças sociais e, a partir da segunda 

metade do século XIX, a ser crescentemente intervencionista e dirigista.

Neste ponto da sua refl exão, Cunha Leal analisa as teses de Karl Marx e de Lenine refe-

rentes ao Estado democrático, à concentração industrial e ao inevitável triunfo da dita-

dura do proletariado, para as criticar por porem em causa a liberdade individual e a pes-

soa humana. O perigo da igualdade económica absoluta é gerar um sistema político tota-

litário de partido único, dominando uma omnipotente máquina do governo. A igualdade 

económica acaba por destruir a liberdade e a iniciativa pessoal sem trazer mais felicidade 

aos indivíduos; traduz-se praticamente no triunfo de uma nova classe de privilegiados 

nascidos desta burocracia descomunal, não gerando a igualdade social, nem qualquer 

proveito. As refl exões do autor não se reduzem apenas à constatação das insufi ciências e 

limites das teses ou análises de Karl Marx, mas incluem também um conjunto de obser-

vações sobre as teses e concepções de Lenine, nomeadamente o triunfo da revolução 
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comunista no estado capitalista mais fraco – a teoria do elo mais fraco do sistema capi-

talista mundial – ou, contradizendo as teses de Karl Marx, do triunfo do comunismo no 

estado capitalista mais avançado, ou seja, a Inglaterra. Na prática as teses de Lenine tra-

duzem-se no triunfo do partido único, do totalitarismo estatal e da desumanização da 

pessoa humana, saldando-se pelo esmagamento da liberdade às mãos do Estado-patrão, 

cujo único benefício, a educação generalizada para toda a população, não compensa a 

perda de valores fundamentais.

Apesar de estas críticas dizerem respeito principalmente aos regimes comunistas, com 

a URSS à frente, abrangem, sob a designação de totalitarismo, os sistemas fascista e nazi, 

vistos como tendo recuperado dos primeiros alguns elementos essenciais, como o par-

tido único, o totalitarismo estatal, a implacável vigilância policial, a fria crueldade e a desu-

manização do homem com o fi to de o fundir numa massa homogénea, mas neste caso 

em nome de um nacionalismo belicoso. Todavia, o impacto do processo de formação dos 

totalitarismos, no mundo, tem paradoxalmente efeitos mais benéfi cos. Trata-se de afi r-

mar a tendência, nos países das democracias ocidentais, para um socialismo reformista, 

compatível com um neocapitalismo, capaz de aceitar a parte ou o todo das reivindicações 

dos trabalhadores. Em contraponto, constata-se no mundo comunista o aparecimento 

de uma tendência para a progressiva liberalização do comunismo soviético, no sentido 

de uma síntese perfeita entre sistemas políticos opostos, passível de salvaguardar a paz 

no mundo. Assim sendo, será necessário defi nir os parâmetros pelos quais se move um 

Estado democrático, tendo em consideração que se trata de uma instituição em contínuo 

progresso de evolução.

A existência do Estado democrático contemporâneo de cariz presidencialista sem par-

tido único origina um estudo muito elaborado sobre a intervenção estatal na planifi ca-

ção económica, a atribuição aos trabalhadores de benefícios sociais e culturais e, fi nal-

mente, um equilíbrio entre as autoridades do poder executivo e as liberdades individuais. 

Trata-se de esboçar um projecto político para Portugal, tendo como referência um ideá-

rio político que associa uma dimensão demo-liberal a uma vertente social-democrática 

(Leal 1963, 114-119).

Igreja dos ricos e Igreja dos pobres

A dominância cultural e religiosa do catolicismo sugere outra linha de abordagem dos 

problemas políticos portugueses e mundiais, tendo origem em parte no facto de Oliveira 

Salazar ser um devoto católico. Cunha Leal, remontando no tempo, relembra o início 

da carreira política de Salazar, salientando o seu oportunismo ao alinhar com o campo 
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católico (Leal 1964, 169). Todavia, a breve viagem histórica pelo passado de certo modo 

comum aos dois adversários tem um objectivo: a contestação do catolicismo português 

identifi cado com o regime salazarista. Uma das linhas de abordagem passa pela contesta-

ção deste alinhamento político, referindo os membros da Igreja Católica em ruptura com o 

salazarismo, nomeadamente o Bispo do Porto, o padre Dr. Abel Varzim e o padre Joaquim 

Alves Correia. Trata-se de casos não totalmente coincidentes e com aspectos diferentes na 

oposição ao regime. O caso dos dois últimos diz respeito a uma discordância com o poder 

político, a propósito dos procedimentos correntes tomados com os cidadãos nacionais e 

que se estende a outros membros do clero secular sujeitos à prisão ou ao exílio (Ibidem, 

170-171). A situação do Bispo do Porto parece-lhe ser mais grave, pois resulta do exílio 

imposto a um dignitário da Igreja Católica portuguesa por ter escrito uma carta a Salazar 

defendendo, a pedido dos seus fi éis, a constituição de um partido democrata-cristão e a 

contestação do sistema de partido único. Este exílio assemelha-se aos castigos impostos 

aos membros do alto clero de países comunistas como a Hungria e a Jugoslávia, o que em 

si mesmo consiste numa comparação nada favorável ao governo português, acostumado 

a condenar estas práticas naqueles Estados (Ibidem, 169-170). Nesta crítica não se joga 

somente com as contradições entre o catolicismo de Salazar e um sector da Igreja Católica 

mais aberto à mudança, coloca-se também implicitamente a questão da emergência de 

um partido democrata-cristão como afi rmação autónoma dos católicos face ao regime. 

Nesta perspectiva, Cunha Leal parece mostrar interesse por esta tendência política em 

ascensão e afi rmação na Europa da época, sem porém se identifi car com ela.

As suas observações vão, contudo, mais longe e são marcadas por uma defesa da 

transformação da mentalidade salazarista dominante assente num “catolicismo farisaico, 

semelhante a sepulcros podres por dentro, embora reluzentes por fora” (Ibidem, 17). 

Nesta perspectiva se entende o seu apelo à hierarquia da Igreja Católica portuguesa para 

transpor os princípios de João XXIII para o panorama nacional, sem os deturpar (Leal 1963, 

10). Este facto permite-lhe referir o distanciamento entre as novas posições doutrinárias 

da Igreja Católica e as referências ideológicas do Estado Novo, remetendo para as con-

cepções de Charles Maurras, Mussolini e Hitler de “inspiração satânica” (Leal 1964, 17). 

As transformações operadas no pensamento da Igreja Católica contemporânea, através 

da acção dos Papas João XXIII e Paulo VI e estritamente associadas ao Concílio Vaticano 

II (1962-1965), exigem um repensar do papel do catolicismo nas sociedades modernas do 

século XX. A análise de Cunha Leal remete necessariamente para duas questões conside-

radas pelo autor essenciais: a justiça social e os direitos humanos. Todavia, as duas ques-

tões não são compreensíveis sem estabelecermos uma relação estreita com a história 

da Igreja Católica, nas suas origens. Esta abordagem permite-lhe valorizar o cristianismo 
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inicial, marcado por uma perspectiva progressista estabelecida na afi rmação da igual-

dade de todos perante Deus, precursora da igualdade jurídica dos homens e defensora 

de um equilíbrio económico patente na propaganda de S. Paulo de uma “Igreja dos escra-

vos e dos pobres”. O Imperador romano Constantino tornou o cristianismo na religião de 

estado, fazendo-o resvalar para uma Igreja dos ricos e dos poderosos, que será posta em 

causa no século XVI pela Reforma. A cisão do cristianismo em vários ramos conduziu a 

uma tentativa de purifi cação, no Concílio de Trento, acabando contudo na “repugnante 

crueldade da diabólica Santa Inquisição” (Leal 1964, 12-13). O catolicismo não abandonou 

a sua posição de Igreja dos ricos e poderosos até ao pontifi cado de João XXIII (1958-1963), 

embora reconhecendo de passagem a importância de Leão XIII (1878-1903) (Leal 1963). 

João XXIII, com a Encíclica Pacem in Terris (1963), alterou a orientação da Igreja Católica, 

pondo-a ao serviço dos pobres e desvalidos e regressando desta maneira à sua vocação 

original:

DE SUA SANTIDADE, O PAPA JOÃO XXIII, que, através de todas as manifestações do seu 

Pontifi cado e, em especial, em sua última e luminosa Encíclica – Pacem in Terris –, procurou 

dulcifi car a amargura espiritual da infi ndável legião das gentes humilhadas e ofendidas, que 

têm fome e sede de liberdade, de justiça, de pão, de educação, de segurança e de considera-

ção social, instilando em seus corações o conforto de uma esperança. (Ibidem, 7)

Assim sendo, o papa João XXIII derrotou as tendências reaccionárias da Igreja Católica 

representadas pelo Cardeal Octaviani e, sem afastar os ricos, estabeleceu que a Igreja é de 

todos, mas preferencialmente adicta a “uma ideia justicialista” presente desde as origens 

do cristianismo e patente nos Evangelhos. O seu sucessor, Paulo VI (1963-1978), seguiu o 

mesmo caminho, já iniciado na primeira fase do Concílio Ecuménico, afi rmando, no dis-

curso de abertura da segunda fase do Concílio Vaticano II, a “nova estruturação da Igreja 

dos pobres” (Leal 1964, 13-14).

O discurso sobre a justiça social do novo catolicismo é complementado pela defesa 

cristã dos direitos humanos feita pelo papa João XXIII na Encíclica Pacem in Terris, onde 

identifi ca a liberdade dos indivíduos e a dignidade da pessoa humana com os valo-

res presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (Leal 1963, 9-10). 

Esta posição foi reforçada mais tarde pelo papa Paulo VI, numa conferência com a 

imprensa relatada pelo jornal espanhol ABC em 1 de Outubro de 1963, onde se dá especial 

importância à liberdade de imprensa e ao profi ssionalismo dos jornalistas (Leal 1964, 15). 

Cunha Leal considera como um elemento essencial do pensamento da Igreja Católica 

contemporânea a defesa intransigente da verdade face aos “tirânicos poderes estatais”, 
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a qual é impossível sem a liberdade de informação (Ibidem, 17). Este facto implica uma 

crítica radical ao catolicismo de Oliveira Salazar, marcado por uma visão imobilista da polí-

tica e principalmente adverso às inovações de João XXIII e de Paulo VI (Ibidem, 168-169). 

Os oposicionistas são os mais acérrimos defensores dos dois papas, pois identifi cam-se 

com a sua recusa das violências cometidas por um poder político absoluto. (Ibidem, 20). 

Esta ironia traduz-se numa valorização dos aspectos do catolicismo saído das doutrinas 

dos dois pontífi ces, passíveis de se identifi carem com um anti-salazarismo. Nesta pers-

pectiva, o regresso da Igreja Católica às suas origens e a defesa dos valores democráticos, 

nomeadamente a liberdade, são coincidentes (Ibidem, 67). Assim sendo, continua Cunha 

Leal, o Estado Novo é desautorizado ideológica e politicamente, pois quebra o vínculo 

vital entre o regime e o catolicismo, com inevitáveis repercussões na opinião pública 

portuguesa.

O conjunto destas refl exões vai ter um desenvolvimento lógico no conjunto do pen-

samento e acção política do autor, dando origem à criação da Acção Democrato-Social 

(1963), de cariz social-democrata, à contestação das teses colonialistas do regime sala-

zarista (contrapondo-lhes uma autodeterminação faseada das colónias portuguesas) e à 

análise da integração de Portugal no espaço económico e político da CEE.
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States, including Nazism. However, studies in various fi elds are disclosing that infl uence. This article 

aims at analysing this “liaison dangereuse” in Portuguese literature and culture in general.

Keywords: Germanophilia; Germanism; Nazism; Luís Cabral Moncada; Gustavo Cordeiro Ramos; 

José Garcia Domingues.

Relações de Portugal e de portugueses com a Alemanha nazi – um 
estudo (sempre) incompleto

As ligações entre o Portugal de Salazar e a Alemanha nazi e mesmo a Itália fascista1 – já 

para não falarmos nos estudos das relações portuguesas com as “ditaduras” dos países da 

Europa central, como a Hungria de Horthy, a Polónia de Pilsudski ou a Roménia de Carol II 

(e de Mircea Eliade e de Manoilesco), ou do Sueste europeu, como a Grécia de Jorge II e do 

general Metaxas ou a Jugoslávia de Alexandre I, ou do Sueste europeu-Ocidente asiático 

(Ásia Menor), neste caso a Turquia de Mustapha Kemal, dito “Atatürk” – não foram ainda 

objecto de estudos sistemáticos, mas apenas de sondagens mais ou menos circunscri-

tas a realidades parcelares, ainda que sejam já signifi cativos alguns trabalhos publicados. 

Pode dizer-se que os estudos mais amplos dizem respeito afi nal à França de Vichy (Janeiro 

1998) ou à Espanha de Franco (Loff  1996, 2008; Medina 2000)2.

No caso alemão, para além de algumas comunicações que foram apresentadas em encon-

tros luso-alemães e noutros colóquios ou em artigos de revistas, podem recordar-se algu-

mas referências importantes nas investigações relativas: à II Guerra Mundial, realizadas por 

António José Telo (1991, 1990); aos nacionais-sindicalistas portugueses por António Costa 

1 Ver, por exemplo, o ensaio de Luís Bensaja dei Schirò (1997) e o catálogo (precedido de um interes-
sante estudo) de Jorge Pais de Sousa (2007). Infelizmente, a tese de doutoramento de Stefano Salmi,
 Le Relazione fra L’Italia e il Portogallo durante il Periodo Fascista, apresentada na Universidade de Coimbra 
e orientada pelo Professor Alberto de Bernardi (Universidade de Bolonha) e por mim, não nos trouxe 
as novidades que desejávamos para a temática que se adivinhava tão interessante. Devem consultar-
-se ainda os volumes ultimamente publicados sobre o Corporativismo: a revista Estudos do Século XX, 
vol. 12 (2016): “Corporativismo e doutrinas sociais”. Coimbra: Imprensa da Universidade/CEIS20; a 
tese de Daniele Serapiglia. 2009. Portogallo: Corporativismo e Tradizionalismo Cattolico. Universitá di 
Bologna/Universidade de Coimbra; e o livro de Matteo Passeti. 2016, L’Europa corporativa. Una storia 
transazionale tra le due guerre mondiali. Bolonha: Bononia University Press. Também há vários artigos 
de história comparada ou paralela, do Fascismo e do Estado Novo (português e brasileiro), nos vários 
livros de actas – oito já publicados – de onze colóquios sobre os Autoritarismos e os Totalitarismos, 
que têm contado com a participação de investigadores do CEIS20 da Universidade de Coimbra e das 
Universidades de São Paulo, Bolonha e, mais recentemente, Vigo.

2 Heloísa Paulo está a estudar o percurso e as relações dos oposicionistas portugueses com a Espanha 
republicana e com as forças antifranquistas. Tem também interesse a tese, ainda não publicada, de Ana 
Cristina Clímaco Pereira (1998).
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Pinto (1994); à colónia alemã em Portugal, por Reinhard Schwarz (2006); às questões do ouro 

nazi, por António Louçã (1997, 2005) e por A. J. Telo (2000); às questões do volfrâmio, por João 

Paulo Avelãs Nunes (2010); às relações das polícias políticas de Portugal e da Alemanha, por 

Irene Flunser Pimentel (2007); ao Holocausto, também por Irene Pimentel (2006) (com a cola-

boração de Cláudia Ninhos (2013) e por Esther Mucznik (2012); ou, a questoes políticas, cul-

turais e científi cas, em obras de autor ou de colaboração (Clara e Ninhos 2014 e 2016; Ninhos 

2017). E, se nos é permitido salientar uma obra que consideramos de citação obrigatória 

(e que, injustamente, não tem sido salientada como devia), acrescentemos a edição por Lina 

Madeira (2005) dos relatórios de Alberto Veiga Simões enquanto ministro de Portugal na 

Alemanha entre 1933 e 1940, que nos dá uma notável visão do que pensava um diplomata 

de grande agudeza de espírito e sentido crítico sobre a ascensão do nazismo na Alemanha3.

Esperávamos que Jürgen Zimmerer, com o conhecimento da língua alemã que resulta 

da sua própria nacionalidade e o conhecimento do português por motivos familiares e 

devido a uma longa estadia em Portugal, pudesse, através de uma bolsa de pós-doutora-

mento que orientámos, desempenhar a função de estudar sistematicamente o tema, pelo 

menos nos aspectos políticos e culturais4. Porém, infelizmente para a investigação, mas 

felizmente para o investigador, a sua bolsa teve de ser suspensa a fi m de exercer funções 

docentes na Universidade de Sheffi  eld e agora na Universidade de Hamburgo, embora o 

seu trabalho já estivesse em curso e merecesse pelo menos a redacção de alguns artigos.

Quanto a nós próprios, com o desconhecimento da língua alemã, para além de simples 

e circunstanciais notas de leitura e de viagem (Torgal 2011, vol. II: 1085-1095), apenas nos 

temos limitado a refl ectir sobre o pensamento português relativamente à Alemanha no 

quadro das concepções salazaristas sobre a Europa (Torgal 1994 e 2009) ou, mais restri-

tamente, sobre uma revista bem signifi cativa no quadro da Universidade portuguesa, ou 

seja, o Boletim do Instituto Alemão da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

(Torgal 2000). Neste Boletim, a partir de 1937, para além de encontrarmos a colaboração 

de importantes personalidades nazis5, sobretudo dos meios académicos, deparámos 

com artigos de alguns autores que foram mais ou menos germanófi los, no sentido de 

3 De alguma forma, completa e diversifi ca (porque se trata da visão de um estrangeiro) o notável livro de 
Sebastian Haff ner (2005), publicado postumamente.

4 O seu projecto de investigação intitulava-se Parceiros Fiéis. As Relações Luso-Alemãs no século XX.
5 Recordemos os textos de personalidades que se encontravam ligadas à Universidade e à Educação: 

“A ideia da Universidade Política”, de Adolf Rein, reitor da Universidade de Hamburgo, e as curtas refl e-
xões (os textos completos haviam sido editados nas Publicações do Instituto Alemão) sobre os temas 
“Nacional-socialismo e Ciência”, do ministro da Educação Nacional do Reich, Bernhard Rust, e “O pro-
blema da objectividade da Ciência”, do reitor da Universidade de Heidelberg, Ernst Krieck, que consti-
tuíam dois discursos proferidos na sessão comemorativa do jubileu da mesma Universidade, em 1936.
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manifestarem simpatia pela cultura ou pela política alemã da época nazi, como o arqui-

tecto Raul Lino, que se formou na Alemanha e que acompanhou Albert Speer por altura 

da exposição da Arquitectura Alemã realizada em Lisboa nos inícios dos anos quarenta 

(Lino 1943), ou o professor de Direito de Coimbra José Beleza dos Santos, que elogiou o 

sistema prisional alemão, depois de uma visita de estudo (Santos 1935).

Salazar poderia não ter simpatia especial por Hitler e pelo nazismo, à parte o elogio que 

fez ao seu papel de “fronteiro do Ocidente” na luta contra o comunismo, mas, na sua polí-

tica de neutralidade, deixou que os germanófi los expusessem as suas ideias e até desem-

penhassem funções na Alemanha, à espera do que pudesse vir a suceder, esperando fi r-

memente que acabasse por se verifi car o desaparecimento do comunismo e a liquidação 

das concepções demo-liberais, que considerava ultrapassadas, e a formação de “Estados 

fortes” em toda a Europa, no quais se integraria o seu modelo “original” de “Estado Novo”. 

A lista dos germanófi los é, portanto, bem signifi cativa, ainda que difi cilmente encontremos 

nessa sua simpatia uma sintonia absoluta com o racismo ariano e o anti-semitismo nazis, como 

sucede, por exemplo, com Alfredo Pimenta, o historiador e político que veio do anarquismo, 

se tornou republicano evolucionista para passar ao monarquismo integralista e à defesa da 

Alemanha nazi. Se António Sardinha manifestou posições anti-semitas, devido à sua morte 

prematura não chegou a ver a vitória eleitoral de Hitler e, por isso, não chegou a manifes-

tar opinião sobre o nazismo; e Mário Saa (A Invasão dos Judeus, 1925) era pouco importante 

em Portugal para poder ser apresentado como representante signifi cativo do anti-semitismo 

português. Mas muitos nacionais-sindicalistas, novos integralistas e nacionalistas salazaristas 

não deixaram de sentir atracção pelo nazismo, ainda que alguns o desejassem mais mode-

rado ou esperassem que tal se viesse a verifi car depois de um entusiasmo inicial. 

Assim sucedeu com Rolão Preto, líder nacional-sindicalista, que escreveu elogios ao 

nazismo no diário Revolução, mas que abdicaria depois das suas posições pró-nazis para 

se ligar à oposição portuguesa; com o professor da Faculdade de Ciências de Coimbra 

Eusébio Tamagnini, ligado às teses eugenistas e que veio a ser ministro da Instrução 

Pública de Salazar6; com o professor de Direito Luís Cabral Moncada, que teve relações 

na Alemanha com o ministro da Justiça do Reich Hans Frank (futuro governador-geral da 

Polónia ocupada) para pensar o sentido da “Nova Europa”; com o monárquico, ideólogo 

do Estado Novo, João Ameal, como se pode ver nos seus vários livros doutrinários; com 

o jornalista Torres de Carvalho7, que assistiu ao congresso de Nuremberga de 1933, dei-

6 Foi ministro de23 de Outubro de 1934 a 18 de Janeiro de 1936.
7 Pelo signifi cado da sua obra – pois Torres de Carvalho esteve presente no congresso de Nuremberga do 

Partido Nazi de 1933 e entrevistou, entre outros, Rudolf Hess, Goebbels, Rosemberg, Ernst Röhm, Hans 
Frank –, ver Nazis. Aspectos Citadinos e Políticos da Alemanha (1933).
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xando-se atrair pela propaganda nazi; com Francisco Velloso, companheiro de Salazar, 

que veio mais tarde, depois da guerra, a aderir ao Movimento de Unidade Democrática 

(MUD) em nome do corporativismo católico, mas que antes chegara a revelar compreen-

são pelo sistema alemão (Velloso 1942, caps. VII e VIII); com os diplomatas António da 

Costa Cabral, prefaciador do livro de Torres de Carvalho e que antecedeu a representação 

diplomática de Veiga Simões, e Francisco Nobre Guedes, ministro em Berlim depois de 

1940 e, antes, primeiro Comissário-Geral da Mocidade Portuguesa, altura em que esta-

beleceu contactos de intercâmbio com a Juventude Hitleriana… E, acrescentemos, todos 

aqueles que foram quase agentes do nazismo em Portugal ou da sua cultura e da sua 

política, como os jornalistas ligados à versão portuguesa do Sinal e à edição de A Esfera; ou 

o jornalista e escritor Eduardo Frias, compilador dos “pensamentos” de Hitler (Frias 1941), 

antigo militante anarco-sindicalista e depois nacional-sindicalista, que veio a ser dele-

gado do Instituto Nacional do Trabalho em Beja; ou Eduardo Metzner Leone, que esteve 

durante um ano na Alemanha a colaborar na Kult-Rundfunk (Leone 1941); ou o madeirense 

Alfredo António de Castro Teles de Meneses de Freitas Branco, visconde de Porto da Cruz8, 

também colaborador na rádio de Berlim; ou, para fi nalizar os exemplos, o professor da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Gustavo Cordeiro Ramos e o professor de 

liceu Garcia Domingues. 

Escolhemos estes dois últimos para mais esta nossa análise circunstancial, devido ao 

signifi cado do seu pensamento e, no caso do primeiro, à sua importância no aparelho 

científi co e educacional do Estado Novo. Ambos escreveram textos que revelam a sua 

cultura de base alemã e o seu interesse e simpatia pela cultura nacionalista germânica e 

mesmo pela cultura nazi. 

Cordeiro Ramos (1888-1974), para além das suas funções de professor do ensino liceal 

(no Liceu de Évora) e de professor universitário na área germanística (na Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa), foi o primeiro ministro da Instrução Pública de Salazar9 

e defensor da sua política10. Foi posteriormente presidente do Instituto para a Alta Cultura 

(após 1942), depois chamado Instituto de Alta Cultura, e mais tarde seu presidente hono-

rário; teve ainda a importante função de procurador à Câmara Corporativa. 

8 Fez conferências de propaganda a favor da Alemanha nazi, aos microfones da rádio de Berlim.
9 Foi ministro de Salazar de 5 de Julho de 1932 a 11 de Abril de 1933, ou seja, durante o período que ime-

diatamente antecede a constitucionalização do Estado Novo, continuando depois, desde esse dia 11 de 
Abril até 24 de Julho de 1933. Antes fora ministro do general José Vicente de Freitas (de10 de Novembro 
de 1928 a 8 de Julho de 1929) e do general Domingos de Oliveira (de 21 de Janeiro de 1930 a 5 de Julho 
de 1932).

10 Cordeiro Ramos escreveu um opúsculo a favor da política do Estado Novo: Os Fundamentos Éticos do 
Estado Novo, 1937. 
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Quanto a José Garcia Domingues (1910-1989), natural de Silves e formado em Ciências 

Histórico-Filosófi cas pela Universidade de Lisboa, teve um percurso singular que merece, 

sem dúvida, um estudo mais aprofundado, ainda que já tenha sido objecto de algumas 

notas muito esclarecedoras no contexto de uma tese de doutoramento de História polí-

tica local do Estado Novo e da sua oposição11. Foi professor do Liceu de Faro e organizador 

ali do núcleo do movimento nacional-sindicalista dirigido por Rolão Preto. Assim, colabo-

rou no diário Revolução, de Lisboa, foi fundador e director do jornal O Nacional-Sindicalista 

(1932-1933), de Faro, e exerceu as funções de secretário da secção cultural do partido 

nacional-sindicalista. Todavia, em 1933 passou a exercer funções de Inspector-Orientador 

do Ensino Primário, tendo-se deslocado para Lisboa. Nos anos trinta (em 1934 e 1938) foi 

preso pela PVDE por suspeitas de participar em movimentos revolucionários monárqui-

cos. No auto de perguntas, em 1938, afi rmou que se preparava para apoiar Paiva Couceiro, 

mas para dali poder sair um Governo que “seguiria uma ideologia nem monárquica nem 

republicana, à imagem, talvez, do regime hitleriano”12. Sempre vigiado pela PVDE/PIDE, 

foi demitido das funções de Inspector-Orientador e, acima de tudo, foi obtendo bolsas de 

investigação, nomeadamente do Instituto de Alta Cultura. Desta forma, dedicou-se aos 

estudos luso-árabes, fi cando também o seu nome ligado ao levantamento do património 

de Silves (participou na fundação, em 1956, do Grupo dos Amigos de Silves) e, nos anos 

cinquenta,  a manuais de História do último ciclo liceal, onde é evidente um elogio ao 

salazarismo (Domingues 1957 e 1959). 

Mas, antes de entrarmos na análise referida de Gustavo Cordeiro Ramos13 e de Garcia 

Domingues, deixemos apenas uma anotação sobre o pensamento de Luís Cabral Moncada. 

Cabral Moncada: Socialismo, Nacionalismo e Cristianismo ou a forma 
singular de simpatia pelo nacional-socialismo alemão

Uma das personalidades mais interessantes do nacional-sindicalismo – de quem se veio 

a publicar postumamente umas memórias de grande interesse para o conhecimento das 

relações dos intelectuais portugueses com a Alemanha nazi, mas também com a cultura 

alemã, independentemente do regime e da ideologia política, o que faz distinguir a ger-

manofi lia ou, melhor, a “hitlerofi lia” ou mesmo a “nazifi lia”, do germanismo –, é, na ver-

dade, Luís Cabral Moncada (1888-1974) (cf. Moncada 1992).

11 Ver Maria João Duarte (2008), sobretudo o capítulo 2.4. (“A Oposição à direita”, pp. 189-201).
12 ANTT, Arquivo da PIDE/DGS, cadastro político n.º 4.936.
13 Teresa Pinheiro apresentou no atrás citado VIII Encontro Luso-Alemão, realizado em Aveiro, a comuni-

cação “As fi cções dos factos. A criação de laços luso-germânicos no discurso historiográfi co de Gustavo 
Cordeiro Ramos”, que pensamos ainda estar inédita.



“Germanófi los”… | 335

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sobretudo nas áreas de 

História e Filosofi a do Direito, e director da Faculdade em 1928 e de 1956 a 1958 e vice-

-reitor de 1931 a 1939, foi ainda juiz do Supremo Tribunal Plebiscitário do Sarre de 1934 a 

1936, onde defendeu teses pró-germânicas relativamente ao domínio da região, vice-pre-

sidente do Instituto de Alta Cultura e vogal da direcção nos anos quarenta e cinquenta. 

Deixou-nos, como se disse, uma síntese fundamental que nos pode explicar as relações 

de intelectuais portugueses com o nacional-socialismo vistas de uma forma “original”, 

mercê do seu tradicional cristianismo, “não conservador”, como fazia questão de salientar. 

É verdade que a maioria dos católicos e dos representantes da sua intelectualidade, como 

se pode ver, por exemplo, através da leitura da revista jesuítica Brotéria, não entendeu e 

muito menos aceitou, em termos de adesão, o totalitarismo nazi e a sua tendência para 

o paganismo ou o laicismo, mas alguns consideraram que era possível manter essa sim-

patia desde que não afi rmassem os seus excessos ou esperando que algum radicalismo 

que admitiam existir no nazismo se fosse esbatendo. Foi isso que sucedeu com Cabral 

Moncada, apesar da sua formação jesuítica de base, pois fora aluno do famoso Colégio de 

S. Fiel, na Beira Baixa, distrito de Castelo Branco.

Integrando-se cedo no Estado Novo, como a maioria dos nacionais-sindicalistas (Rolão 

Preto é uma das raras excepções), foi escrevendo artigos ou proferindo discursos ou con-

ferências de apoio a Salazar, ainda que se tenha colocado geralmente fora do espaço do 

aparelho de Estado. Assim, em 1936, proferiu uma conferência em Coimbra e depois em 

Lisboa, onde procurou defender a sua teoria própria do Estado Novo, com uma lógica que 

nos faz pensar obviamente no nacional-socialismo moderado, que não foi desmentido, 

antes pelo contrário, nas suas viagens à Alemanha em plena guerra e que lhe valeram, de 

resto, o doutoramento honoris causa pela Universidade de Heidelberg.

Nessa conferência, intitulada O Dever da Hora Presente, deixou-nos estas palavras bem 

signifi cativas:

Peçamos um pouco – se me é lícito empregar mais uma vez uma linguagem fi losófi ca 

– ao Socialismo a matéria; ao Nacionalismo a forma; e enfi m ao Cristianismo o sentido, para 

a construção da nossa ideologia! Mas para isso, e neste momento acima de tudo, para isso 

saibamos, Meus Senhores, combater, como supremo dever da nossa consciência intelec-

tual de cristãos, de nacionalistas, de patriotas, de europeus, de civilizados, de verdadeiros 

homens – embora tenhamos de transigir momentaneamente com algumas ideias que dese-

jamos e esperamos ver rectifi cadas no seio de certos nacionalismos – o inimigo mortal, ao 

mesmo tempo, dessa matéria, dessa forma e de sentido de que falo: o Comunismo marxista. 

O Comunismo marxista… eis o inimigo, o Anti-Cristo! (Moncada 1937, 64-65)
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Retenhamos estas ideias que nos ajudarão a entender melhor as teses de Cordeiro 

Ramos e Garcia Domingues, que, sem negarem o grande signifi cado do Cristianismo 

para defi nir o “Espírito Português”, consideravam fundamental a “experiência alemã” 

nacional-socialista.

Gustavo Cordeiro Ramos e a literatura alemã

Gustavo Cordeiro Ramos, que, depois de se formar no Curso Superior de Letras, fre-

quentou a Universidade de Leipzig e veio a ser nomeado senador honoris causa pela 

Universidade de Colónia, já em tempo do nazismo, para além de ter tido muitas conde-

corações e pertencido a várias academias, proferiu, em 11 e 13 de Abril de 1934, duas 

lições na Academia das Ciências, de que era membro. Essas lições foram publicadas, pela 

própria Academia, na colecção “Biblioteca de Altos Estudos”, com o título Alguns Aspectos 

sobretudo Literários do Moderno Nacionalismo Alemão (1934).

No início dessas lições reconhece o risco que seria abordar um tema político na 

Academia, mas entende também que, “nesta época de renovação política, parece-me 

vantajoso conhecer o exemplo alemão, pois dele poderemos colher ensinamentos úteis e 

valiosos” (Ramos 1934, 5-6).

Começa com a análise do pensamento nacionalista de Arthur Moeller van den Bruck (1876-

1925)14, tradutor de Dostoievski, escritor e historiador particularmente conhecido pelo polé-

mico livro que escreveu e intitulou Das dritte Reich (O Terceiro Reich) (1923). Cordeiro Ramos 

considera-o uma síntese estruturada de todos os nacionalismos, que tiveram atrás de si o 

pensamento medieval e o pensamento romântico alemães, a concepção do Volksgeist de 

Herder, a renovação intelectual de pensadores como Nietzsche, as infl uências de Wagner, 

Houston Stewart Chamberlain e Gobineau, as teses de Spengler sobre a decadência do 

Ocidente, o anti-semitismo declarado de certos sectores culturais, mas também o ideário 

daqueles que temiam o progresso das raças de cor e as consideravam uma ameaça. Mas foi 

a consciência do signifi cado da I Guerra Mundial que deu consistência ao nacionalismo de 

Moeller van den Bruck. Segundo ele, a derrota alemã não se deveu à falta de técnica nem 

à falta de disciplina. A Alemanha “foi vencida politicamente porque a consciência nacional 

não estava formada, porque ao trabalhador não foi dado o lugar que de direito lhe pertencia 

na nação alemã” (Van den Bruck apud Ramos 1934, 13). Foi assim que escreveu a obra citada, 

que Cordeiro Ramos considerou “um dos documentos mais valiosos da moderna literatura 

social” (Ramos 1934, 17). O seu objectivo fundamental consistia em chamar indivíduos de 

14 As referências cronológicas aos autores e às suas obras não aparecem muitas vezes na obra de Cordeiro 
Ramos, sendo da nossa responsabilidade, para melhor integrarmos as suas refl exões.
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campos políticos diferentes que iriam constituir um ideal nacional, tendo como base um 

socialismo a que chamou “conservador-revolucionário”, com um partido único que seria a 

“continuidade da história alemã”. Assim, surgiria uma Alemanha poderosa sobre os escom-

bros da democracia, como se vê neste texto traduzido por Ramos:

“No mundo que se afunda e que hoje é o vencedor, esforça-se o nacionalismo alemão por 

salvar o que é alemão, procurando-o nos valores que fi caram vencedores, por serem inven-

cíveis na sua essência. Luta por eles, para que ocupem o lugar que lhes compete, não só na 

Alemanha, mas na Europa. 

A Europa em que pensamos não é, porém, a de hoje que é desprezível de mais, para dal-

gum modo poder ser valorizada. Pensamos na Europa de ontem e na que dela talvez surja. 

Pensamos na Alemanha de todos os tempos, na Alemanha com um passado bimilenário, na 

Alemanha de um presente eterno que vive nos domínios do espírito, mas à qual deve ser 

assegurada a sua existência na realidade política. A animalidade existe dentro do homem. 

A escuridão africana chega até nós. Temos de ser os guardas vigilantes na defesa dos valo-

res.” (Van den Bruck apud Ramos 1934, 18-19)15 

Outras obras completavam o pensamento de Moeller van den Bruck, segundo a aná-

lise do germanista e germanófi lo português: Der preußische Stil (O Estilo Prussiano) (1931), 

Das Recht der jungen Völker (O Direito dos Povos Jovens) (1932) e Das ewige Reich (O Eterno 

Reich) (1933).

No primeiro, apesar de ser um livro pretensamente de História da Arte, procura mos-

trar que o estilo monumental prussiano é um princípio de formação de um Estado, “cuja 

história ainda não terminou” (Ramos 1934, 20). Em O Direito dos Povos Jovens defende a 

formação de uma federação socialista dos povos do Próximo Oriente em ligação com a 

Rússia, com os quais o autor preconizou uma luta contra o tratado de Versalhes (Ibidem). 

Em O Eterno Reich, sobretudo num dos capítulos, “Das dritte Reich und die jungen Völker” 

(“O Terceiro Reich e os povos jovens”), procura a conciliação do socialismo com o nacio-

nalismo (Ibidem, 21-22). Numa forma descritiva, Gustavo Cordeiro Ramos vê, assim, nestas 

obras do autor, a construção fundamental de uma ideologia nacional-socialista, que evi-

dentemente o atrai. 

Ernst Jünger (1895-1998), biólogo e escritor polémico, considerado o precursor do 

realismo mágico, volta ao tema da guerra como estruturador do nacionalismo. O livro 

Der Kampf als inneres Erlebnis (A Luta como Experiência Interior) (1922) é a primeira obra em 

15 O texto está entre aspas porque assim se encontra no livro de Cordeiro Ramos que o traduziu da obra 
citada de Moeller van den Bruck. Utilizaremos o mesmo critério em casos idênticos, nos textos destacados.
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que aborda o assunto, e a ela se seguem Die totale Mobilmachung (A Mobilização Total) 

(1931) e Der Arbeiter (O Trabalhador) (1932). Encontramos assim, pela análise de Cordeiro 

Ramos da obra de Jünger, a ideia da guerra como mobilizadora de todas as reservas dos 

povos, condensada na ideia do trabalhador-soldado e na mobilização total como supremo 

projecto organizador da nação. Conforme sintetiza Cordeiro Ramos: 

Ao contrário da sociedade burguesa que compreende o trabalhador como condição, 

estado; ao invés do marxismo que nele vê uma classe, Jünger considera-o o novo tipo 

humano que realiza e concilia a liberdade e a autoridade (Freiheit und Herrschaft), pois só o 

trabalhador estabelece uma relação íntima, primitiva (Urverhältniss), com as forças elementa-

res da natureza que actuam perturbadoras no âmbito burguês. (Ibidem, 25) 

Desta maneira, organizava-se toda uma concepção que se antecipava às ideias nazis ou 

que organizava e estruturava ideias soltas. De resto, como notava Ramos, outros pensa-

dores abordavam o problema da guerra, como A. Erich Günther, que falava da posição dos 

intelectuais em Die Intelligenz und der Krieg (A Inteligência e a Guerra). O mesmo se poderia 

dizer em Portugal e em outras partes do mundo, onde o problema se afi rmava, acres-

centemos nós. Veja-se o caso dos modernistas, como Marinetti e D’Annunzio, ou Almada 

Negreiros e António Ferro (Torgal 2004). Mas Gustavo Cordeiro Ramos não se limita a uma 

análise objectiva, pois parece tentar compreender no seu âmago e com simpatia as teses 

destes autores alemães. 

De resto, acrescente-se que Jünger, que teve uma vida centenária, tornou-se uma per-

sonalidade polémica, dado que se recusou a aceitar a conivência com o nazismo, ainda 

que fosse evidente a sua ligação à terra, como evidenciou em Blut und Boden (Sangue e 

Terra), muito popular entre os nazis. Acabou só nos anos cinquenta por ser reabilitado.

Vejamos agora como Cordeiro Ramos analisa os casos de Spengler (que teve grande 

difusão em Portugal, se bem que não tenha sido então traduzido) e Winnig.

As doutrinas de Spengler (1880-1936) – segundo Cordeiro Ramos (1934, 34-44) – “domi-

naram o pensamento político das direitas” de 1918 a 1924 (Ibidem, 34). Mas Ramos não ana-

lisa a sua obra mais conhecida, Der Untergang des Abendlandes (Decadência do Ocidente) 

(1918), onde manifesta uma atitude antiliberal e uma concepção orgânico-conservadora 

de história, mas sobretudo os seus Politische Schriften (Escritos Políticos) (1933). Entre eles 

há um estudo que lhe desperta particular atenção. Trata-se de Das heutige Verhältniss zwis-

chen Weltwirtschaft und Weltpolitik (As Relações Actuais da Política e da Economia Mundiais). 

Segundo ele, os países industriais da Europa estão a ceder economicamente aos países 

da Ásia Oriental, do Norte de África, da América Central e da Rússia. E a sua convicção é 
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que a mudança de tendência não seria tanto conduzida por razões económicas, como por 

razões políticas. Então Spengler distingue o inglês e o alemão, “dois tipos diferentes, de 

ideologias irreconciliáveis” (Ibidem, 37): no caso inglês afi rma-se o seu carácter “privado”, 

contando sobretudo o “indivíduo”, enquanto “a concepção da liberdade para o prussiano 

está em servir” (Ibidem, 37-38). E – nota interessante – foi “a moral do marxismo que arrui-

nou o socialismo alemão”, moral essa “de origem inglesa” (Ibidem, 39). A divisão de classes 

em “burguês” e “proletário” é genuinamente inglesa. E, fazendo uma leitura de Spengler, 

Gustavo Cordeiro Ramos conclui: “A ditadura proletária, procurando o domínio de uma 

classe, aspira, por seu turno, a converter-se de espoliada em espoliadora” (Ibidem, 39). 

Ao invés, com uma moral política nacional, a Alemanha terá todas as possibilidades de se 

tornar dominante na economia mundial. 

Todos os outros estudos compilados nos Escritos Políticos acabam, de um modo ou de 

outro, por se integrar nesta lógica de afi rmação mundial da Alemanha, nomeadamente 

o opúsculo que teve o título Deveres Políticos da Mocidade Alemã (Politische Pfl ichten der 

deutschen Jugend), no qual o autor pretendeu mobilizar a mocidade para uma nova luta 

nacional, depois da situação aviltante a que a Alemanha fi cou reduzida.

Cordeiro Ramos analisa depois, entre os casos “mais interessantes do nacionalismo ale-

mão”, o pensamento prático de August Winnig (1878-1956), fi gura humilde de operário 

(Ibidem, 44-69). No seu livro Frührot (1919), dedicado a Spengler, conta a sua vida sim-

ples, valorizando as qualidades de trabalho e de respeito (as “qualidades sãs do campo-

nês”, como interpreta Cordeiro Ramos) e o seu apego a um socialismo que “nada tinha de 

comum com o materialismo e o marxismo”. Como disse Winnig – frisa Cordeiro Ramos –, 

“o seu modelo, como homem, é o pedreiro Teodoro Bömmelburg, o presidente da asso-

ciação de classe que num discurso pronunciou esta frase, para ele inolvidável, tendo-a 

sempre presente em toda a sua carreira política: um povo não pode viver sem ordem; 

a ordem é o Estado (kein Volk kann ohne Ordnung bestehen. Die Ordnung ist der Staat)” 

(Winnig apud Ramos 1934, 48). E, depois, sintetiza Cordeiro Ramos: 

A sua experiência inteligente mostrou-lhe que a igualdade exterior dos homens é impos-

sível, por ser contrária à natureza. Nenhuma criatura do mundo vivo é perfeitamente igual a 

outra. Interiormente, também os homens divergem. Só uma igualdade pode existir: a igual-

dade no respeito e consideração pública. Para isso, é necessário que a classe operária se eleve 

pelos costumes, pelos dotes de espírito, sentimento da colectividade e permanente esforço. 

É essa a nobre missão do socialismo. (Ibidem, 48-49)
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Eis, em síntese, extraída de Gustavo Cordeiro Ramos, o pensamento prático e simples de 

Winnig, que qualquer salazarista apoiaria. Assim, o autor português conclui:

O livro é uma obra prima pela linguagem simples e expressiva, pela sua ligação à terra e 

ao povo, cheio de amor pátrio e familiar (abre com a palavra Heimat [Pátria] e fecha com a 

palavra Mutter [Mãe]); documento de extraordinário encanto que respira bondade e crença, 

podendo sem favor colocar-se a par das produções mais valiosas dos últimos tempos. 

(Ibidem, 49) 

As restantes obras de Winnig integravam-se na mesma ordem de ideias, com uma nar-

rativa biográfi ca, dando a conhecer a sociedade alemã depois da guerra, falando contra 

o marxismo do pós-guerra e procurando promover o trabalhador (Vom Proletariat zum 

Arbeitertum (Do Proletariado ao Trabalhador), 1930, é um dos seus títulos). De resto, foram 

muitas – como observava Cordeiro Ramos – as obras sobre a vida do proletariado alemão, 

e é notável como houve instituições (como a Frente do Trabalho Alemão) e leis do traba-

lho que, já no Estado nazi, procuraram valorizar e honrar o trabalho. O próprio Franz von 

Pappen, vice-chanceler, no discurso proferido em 4 de Março de 1933, “Ao Trabalhador 

Alemão”, dizia ser nefasta a preocupação dos trabalhadores em fazer seguir os fi lhos por 

uma profi ssão académica: 

Devemos lembrar-nos […] de que cada classe tem o seu valor, de que um bom mecânico 

vale mais do que um médico inferior, de que um competente serralheiro de máquinas anga-

ria mais facilmente o seu pão do que tantos advogados a morrerem de fome nos seus escri-

tórios. O maior crime que se comete contra um homem é dizer-lhe que é proletário. Todos 

podem ser senhores, mesmo o mais simples trabalhador e o mais modesto camponês. (Franz 

von Pappen apud Ramos 1934, 59, nota de rodapé)

Independentemente de se poder ser atraído por uma posição deste tipo, o que demons-

tra afi nal o seu poder de persuasão e também uma certa perversidade da propaganda, o 

certo é que Salazar tem afi rmações deste género, numa lógica “trabalhista” que o Estado 

Novo assumiu, embora mais como símbolo do que como processo verdadeiramente 

mobilizador16.

16 Muitos exemplos deste tipo de discurso poderiam aqui ser transcritos. Todavia, sugerimos a consulta 
de um livro intitulado Portugal 1940, Edição da Comissão Executiva dos Centenários, s.d., onde se 
encontra a foto de Salazar a fazer a continência romana (fascista) e onde o “Chefe” é apresentado como 
“o primeiro trabalhador de Portugal” (s/ pág.).
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Mas Cordeiro Ramos não se limitou a falar deste pensamento militante. Não enjeitou 

falar de um escritor que se tornou declarado inimigo do nazismo e que cedo seguiu o 

caminho do exílio, Thomas Mann (1875-1955) (Ibidem, 61-65).

Ele próprio começa por falar de Mann desta forma: 

Poderá parecer à primeira vista estranho que na história do movimento nacionalista se não 

possa omitir o nome de Thomas Mann, o conhecido orador, político e homem de letras, autor 

de obras de inegável mérito, de que destacarei o famoso romance Buddenbrooks (1901)17, 

o qual mais do que a história de uma família burguesa, é o espelho fi el de uma época de 

decadência. T. Mann é hoje inimigo declarado do regime em que ideias nacionalistas encon-

traram realização totalitária; está ao lado do velho partido social democrático; foi excluído 

da Academia prussiana de Letras, depois da sua recente reorganização dentro dos novos 

princípios nacionalistas; exilou-se com os emigrantes políticos que não quiseram reconhecer 

o novo estado de coisas. (Ibidem, 61) 

O certo é que Ramos encontrava na sua obra Betrachtungen eines Unpolitischen 

(Considerações de um não político) (1932) teses que apontavam para o nacionalismo. 

Não considerava que na Alemanha se pudesse falar de “democrático”, de jacobino, de cito-

yen vertueux. Na Alemanha poderia falar-se sim de “popular”. E explicava Cordeiro Ramos: 

“Popular, no sentido alemão, quer dizer livre, interna e externamente, mas liberdade 

não é equivalente a igualdade” (Ibidem, 62). A forma de governo por ele defendida era a 

monarquia, pois ela poderia melhor do que outro regime oferecer “garantias de liberdade 

política, tanto no campo espiritual como económico”. Além disso, T. Mann era contra a 

“organização parlamentar e partidária” (ibidem). 

Assim, Cordeiro Ramos, descontextualizando a obra de Mann, escrita ainda no tempo 

de uma república que não encontrava um rumo de estabilidade e desenvolvimento, apre-

sentava-o afi nal como um defensor do nacionalismo ou de ideias que se concentravam 

no nacionalismo. O mesmo fi zeram afi nal os militantes da Action Française, ao considera-

rem Proudhon “maître de la Contre-Révolution”, ou os nossos integralistas, ao considera-

rem Garrett ou Herculano como precursores do nacionalismo que defendiam e Antero 

ou Teófi lo como “Mestres da Contra-Revolução”. A mesma lógica será seguida no Estado 

Novo18.

17 T. Mann ganhou o prémio Nobel em 1929 graças sobretudo a esta obra e não a outra obra célebre: 
A Montanha Mágica, Der Zauberberg (1924). 

18 Ver, por exemplo, o nosso artigo “Antero ‘Mestre da Contra-Revolução’. Ensaio de Análise das leituras 
‘integralistas’” (1993).
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Algo de idêntico se passava na sua interpretação de Ernst von Salomon (1902-1972), nos 

livros Die Geächteten (Os Banidos) (1930) e Die Stadt (A Cidade) (1932) (Ibidem, 65-72). Surge 

em Salomon a ideia de que, com base no campo, e nas suas virtudes, se terá de destruir 

a Cidade para se construir outra Cidade. Foi esta uma obra de tal modo defensora de um 

nacionalismo radical e de um extremismo revolucionário que, notava Ramos, acabou até 

por não ser bem aceite em sectores nacionais-socialistas (Ibidem, 71).

Finalmente, neste passar de olhos pela cultura e pela literatura alemãs, Cordeiro 

Ramos não poderia deixar de falar do próprio pensamento nacional-socialista, insta-

lado como poder no ano anterior e considerado como “última expressão do moderno 

socialismo alemão”. Por isso dedicou-lhe uma fatia signifi cativa nas conferências e no 

livro (Ibidem, 73-134).

Entre muitas obras e autores, fala, obviamente, de Hitler e do seu Mein Kampf, defensor 

da violência necessária em defesa de uma nova ordem nacionalista contrária à decadên-

cia provocada pela guerra e pelo semitismo. Mas fala, sobretudo, de Goebbels (1897-1945) 

e do fi nal de Der unbekannte S. A. Mann (O desconhecido homem SA)19 de que Cordeiro 

Ramos transcreve uma parte signifi cativa, tendo como fonte o livro de Ernst Posse, 

Die Politischen Kampfbünde Deutschlands (1931):

Erguei-vos jovens aristocratas duma nova classe de trabalhadores. Sois a nobreza do ter-

ceiro Reich! O que semeais com o vosso sangue, frutifi cará com a colheita magnífi ca! Cerrai os 

punhos! Desenrugai a fronte! Servi e trabalhai! 

A luta será decisiva para a aristocracia! Destruí a igualdade da democracia que entrava ao 

trabalhador o caminho para a sua missão histórica! 

Democracia é o suicídio da inteligência e do braço! Protestai contra a igualdade! Defendei-

vos de ser colocados no mesmo pé de qualquer insignifi cante! Foi por assim fi carem para-

dos trinta milhões de palermas que se iniciou o reinado eterno de Ashavero[20]. Não ladeeis 

assuntos! Explicai-vos claramente: Somos anti-democráticos, porque descobrimos em nós a 

nobreza de uma nova época. 

Hoje somos poucos, hoje domina sobre nós o espírito que odiamos e negamos. Hoje 

triunfa a nobreza do dinheiro sobre a nobreza do trabalho. Sacrifi cai-vos! No sacrifício se 

forma o jovem aristocrata. Mantende a disciplina! 

De poucos [se] faz um batalhão. 

19 Trata-se de um texto de combate, que não pertencia propriamente a Goebbels, mas que foi publicado 
no seu jornal Der Angriff  (O Ataque), em Setembro de 1929. Era seu autor Horst Ludwig Wessel (1907-
1930), que morreu assassinado e se tornou postumamente o exemplo do jovem herói nazi. 

20 No sentido de judeu errante: Isaac Ashavero.
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Sede fanáticos! Se nós temos razão – e nisso acreditamos com todas as veras da alma – é 

porque os outros a não têm. Acreditai-me: toda a nação olha para nós. Berlim tornou-se o 

centro da luta. Se conseguirmos, neste deserto de asfalto, destruir a peste vermelha, a nossa 

acção será imortal. (Ernst Posse apud Ramos 1934, 75-76)21 

E fala de Der Mythus des 20 Jahrhunderts (O mito do século XX) (1925) de Alfred Rosemberg 

(1893-1946), onde o doutrinário alemão considera a raça, na sequência de Gobineau e 

H. S. Chamberlain, a base da organização do Estado alemão, em oposição ao judaísmo, 

à democracia e mesmo ao espírito cristão22. Refere-se ao grande jurista Carl Schmitt 

(1888-1985) e às suas obras Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus 

(A Situação Histórica do Actual Parlamentarismo) (1923), Der Begriff  des Politischen 

(O Conceito do Político) (1927/1932), Der Hüter der Verfassung (O Guarda da Constituição) 

(1931). A sua tese central é a de que os conceitos políticos são conceitos teológicos secula-

rizados, tendo passado do teológico ao metafísico, deste ao moral-humano e daí ao eco-

nómico, terminando esta evolução pela queda do Estado burguês e liberal (apud Ramos 

1934, 79-81). Numa nova concepção, entende Schmitt que é ao presidente do Reich que 

compete toda a organização do Estado, numa lógica totalitária, que faz de todos os pro-

blemas sociais e económicos problemas de Estado e, assim, políticos. 

Também neste quadro de ideologia política não esquece Cordeiro Ramos as concep-

ções do pensador austríaco conservador Othmar Spann (1878-1950), sociólogo e econo-

mista (Der wahre Staat, O Verdadeiro Estado, 1921), que fala da ruína do Estado individua-

lista e na sua reconstituição numa linha de Estado orgânico.

Adolf Bartels (1862-1945), jornalista e poeta, considerava que a revolução de 1918 fora 

feita com dinheiros judeus, procurando reforçar a concepção de Raça, contra as concep-

ções liberais e burguesas. Daí a ideia fundamental de “nacionalização da cultura”, que 

já surge em 1901 no prefácio à Geschichte der deutschen Literatur (História da Literatura 

Alemã) (1901-02), que era, de resto, um leitmotiv de todas as teorias literárias relativa-

mente a cada país e que não era atributo – acrescentemos nós – do pensamento da direita 

contra-revolucionária23.

21 O texto foi tirado, como se disse, do citado livro de Ernst Posse, Politischen Kampfbünde Deutschlands, p. 44.
22 Recorde-se que Rosemberg foi o editor do jornal Völkischer Beobachter (Observador Popular), publicado 

a partir de 1921 e que marca o início do Partido Nazi.
23 Ver o nosso artigo “Caminhos da cultura portuguesa do ‘fi m de século’. Rumos contraditórios das 

‘novas gerações’” (1998). Verifi car-se-á que Alberto Veiga Simões, intelectual e político republicano, no 
seu livro A Nova Geração. Estudo sobre as Tendencias actuaes da Litteratura Portuguesa (cf. Simões 1911), 
apresenta uma opinião sobre a cultura e a literatura onde se destaca uma posição antifrancesa e um 
particular interesse por Nietzsche, Wagner, Marinetti, D’Annunzio, etc.
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A revista Die Neue Literatur, neste contexto, dirigiu uma crítica veemente à Academia de 

Letras prussiana, que fora reconstruída com a saída de alguns escritores, como Thomas 

Mann (conforme se disse) e a entrada de outros, na base de que a Academia e todas as 

instituições não deveriam ser meramente decorativas, mas servir a nação. Neste sentido, o 

dramaturgo Kolbenheyer, que se exilara do nazismo, no seu estudo A Revolução Nacional 

e a Revivescência do Espírito Alemão insistia no papel que competia ao homem de letras: 

destruir tudo o que prejudicasse o povo. Como dizia o presidente da Academia de Letras 

prussiana, Hans Johst (1890-1978), o autor do drama Schalageter, numa conferência pro-

nunciada em 1928: “O dramaturgo não é nenhum Cristo, mas deve ser piedoso, pode per-

tencer ao mundo, mas sempre ao serviço do povo, amar a sua vida, converter-se no mis-

tério do seu amor apaixonado” (apud Ramos 1934, 102). Algo de idêntico – acrescentemos 

– era dito por António Ferro como presidente do SPN24.

Como diz Cordeiro Ramos, “a acção do Estado Novo25 fez-se sentir igualmente nas 

Universidades que eram acusadas por não terem sabido pôr-se em contacto com o povo, 

por estarem alheadas do espírito animador do movimento nacional-socialista” (Ibidem, 

111). Pretende-se assim, conforme a descrição do autor que estamos a analisar, transfor-

mar a Universidade numa “Universidade política”. E Ramos cita entre outros Ernst Krieck 

(1882-1947), autor da obra National-politische Erziehung (Educação Nacional-Política) 

(1933), que foi um dos professores que vieram mais tarde a escrever no Boletim do Instituto 

Alemão da Faculdade de Letras de Coimbra atrás citado.

Nesta análise, de que apresentámos apenas uma amostragem, difi cilmente se separa o 

pensamento de Gustavo Cordeiro Ramos dos autores que vai abordando, numa identifi -

cação quase obsessiva com as linhas que orientavam o nacionalismo alemão e o nacional-

-socialismo, como a sua forma mais moderna.

24 António Ferro, ao discursar sobre os Prémios Literários do SPN, dizia: “Criando-os, não quisemos esti-
mular, como é fácil agora deduzir, o satanismo literário, a política da matéria, que já condenámos, mas 
a política do espírito, que já defi nimos. Não somos uma academia de ciências nem um organismo 
exclusivamente literário. Temos outros objectivos, que não são incompatíveis com a fi nalidade das 
instituições de cultura que possam recompensar a livre produção, mas esses objectivos são corajosa 
e francamente limitados por balizas morais e espirituais. Como escritor, podemos ler, admirar certas 
obras literárias inconformistas, que consideramos dissolventes e perigosas quando muito fortes. Como 
dirigente dum organismo que se enquadra dentro do Estado Novo, não podemos aceitar nem premiar 
essas obras. Não teremos força, talvez, para as evitar, mas nada faremos – nem devemos fazer – para 
lhes dar alento. Protegê-las, estimulá-las, seria uma traição aos princípios que defendemos e defende-
remos. As intenções amplamente construtivas dos nossos prémios são, portanto, facilmente compreen-
síveis” (1950, 29-30).

25 Claro que não se refere ao “Estado Novo” português, mas a “Estado Novo” em sentido genérico e, neste 
caso, germânico.
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De resto, as lições da Academia das Ciências, transformadas em livro, terminavam com 

este texto clarifi cador:

Do exposto, se pode concluir desde já que o movimento nacional-socialista, longe de ser 

inimigo da cultura, como tem sido acusado pelos seus detractores, assenta num sólido corpo 

de doutrina; a renovação no campo político estende-se ao domínio literário; a situação do 

homem de letras dignifi cou-se pelo seu sentimento profundo de solidariedade social, pela 

consciência da sua alta missão na vida do povo, estimulando-o nas suas virtudes, animando-

-o nos seus desalentos, desenvolvendo-lhe o amor da terra, da pátria, da família, da profi ssão, 

das virtudes da mulher, até mesmo o amor das plantas e dos animais; o espírito de economia, 

o horror do luxo, as exterioridades, etc. A linguagem tornou-se espontânea, simples. O livro 

deixou de ser mero objecto de exploração comercial, para se converter em instrumento de 

cultura elevada e moral sã. (Ibidem, 130-132)

E concluía com este elogio, apesar de algumas reticências:

Deverão condenar-se os exageros de alguns dos seus corifeus, em matéria religiosa. O que 

se não pode em boa verdade é deixar de afi rmar que o povo alemão continua a ser Das Volk 

der Dichter und Denker [“O povo da poesia e do pensamento”] e que a actual situação polí-

tica da Alemanha soube conquistar em seu favor a inteligência e a mocidade, sustentáculos 

imprescindíveis de qualquer remodelação social profunda que sem eles está sujeita, se não 

for destruída por um embate, mais violento ou melhor organizado, a ser desfi gurada pela 

acção de indivíduos sem fé, nem ideal, capazes de converter os chamados Estados Novos em 

estados velhos de ruim estofo. (Ibidem, 134)

Garcia Domingues, a “Alma Germânica” e o “Espírito da Nova Europa”

Para não nos repetirmos em demasia, vamos dar menos espaço à análise do livro do pro-

fessor e investigador nacional-sindicalista Garcia Domingues, formado em Ciências Histórico-

Filosófi cas. O seu texto fundamental, publicado em livro em 1942, mas escrito, segundo disse 

num Apêndice, em Outubro-Novembro de 1940, intitula-se sintomaticamente O Pensamento 

Alemão. Ensaio sobre o Sentido da Alma Germânica e Espírito da Nova Europa (Domingues 1942).

É fundamental ler a sua Introdução para se perceber o sentido da análise de Garcia 

Domingues sobre o pensamento alemão. Verifi car-se-á que defende uma concepção ger-

manista, entendendo mesmo a guerra como a única possibilidade de ultrapassar uma 

tentativa de domínio democrático e socialista sobre o mundo, através da nova ideologia 

que despertava. Leiamos as palavras iniciais do autor:
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De que extraordinária importância e transcendente alcance se não reveste para a humani-

dade a guerra actual, consequência inevitável de duas ideologias antagónicas em presença, 

e de altos interesses nacionais opostos, se considerarmos a revolução que irá produzir na 

orgânica das sociedades corrompidas pela ideologia democrática e aviltadas pela trágica 

existência de negras injustiças… Quando se reconheceu que, apesar de todos os esforços 

desenvolvidos para a evitar, a guerra devia eclodir, o mundo alarmou-se com razão ante a 

dramática perspectiva da mais sangrenta hecatombe jamais caída sobre a terra. Mas, por 

outro lado, a chama vivifi cante de uma suave esperança deu aos espíritos inquietos pela 

catástrofe, energia bastante para enfrentarem os horrores que ameaçavam os países em luta 

e até mesmo os que se mantinham na mais rigorosa neutralidade: a esperança numa era his-

tórica mais justa, na qual todos os povos com realidade etnológica, geográfi ca e tradicional, 

e, dentro deles, todos os homens sem distinção de classes, conquistassem o lugar ao sol a 

que tinham direito e pelo qual de há muito anseiam. Em alguns países, sobretudo na França 

e na Inglaterra, persistiam no entanto os velhos mitos da democracia e do socialismo, fórmu-

las que afi nal encobriam uma única realidade: o capitalismo burguês. Era, pois, necessário e 

indispensável pôr fi m à última ilusão política do século XIX, a qual consistia sobretudo nos 

pretensos direitos das democracias à hegemonia europeia. (Ibidem, 9-10)26 

A Inglaterra e a França estavam dominadas pelas ideias de democracia e de socialismo, 

a ponto de a primeira mandar encarcerar quem defendia novas concepções de sociedade, 

como Sir Oswald Mosley (1896-1980), ou seja, o líder dos fascistas ingleses. Mas entretanto 

surgiu uma “nova ideia”…

Com o tempo surge uma nova ideia da vida e da sociedade, um novo conceito do homem 

elevado a toda a dignidade da pessoa, com a clara noção dos seus direitos e dos seus deveres. 

E só com essa nova mentalidade poderá a Europa encontrar-se a si mesma e traçar conscien-

temente as grandes linhas do mundo de amanhã. Sem ela, a política europeia deixaria de ter 

sentido. As democracias demitiram-se, o socialismo enriqueceu e o comunismo mostrou a 

sua face cínica. Os homens novos da Europa não podem seguir por nenhum desses caminhos 

e põem a sua esperança no triunfo das ideologias cristãs e nacionalistas. Um novo espírito 

está em gestação na Europa. (Ibidem, 11-12) 

“Ideologias cristãs e nacionalistas” constituíam, pois, na sua diferença, mas também 

na sua convergência, a “nova ideia”. Mas o que pretendia agora Garcia Domingues era 

conhecer o “problema germânico”: “A Alemanha de hoje, «Gross Deutschland» vive uma 

26 No original, a Introdução está em itálico.
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epopeia sem par” (Ibidem, 14). Essa epopeia fazia parte do conceito de uma “nova Europa”, 

para que contribuíram e contribuiriam novas concepções, não só o nazismo e o fascismo, 

mas também o cristianismo:

Para a criação do Espírito da Nova Europa fascista e nacional-socialista não contribuiu o 

Cristianismo em pequena parte, não um cristianismo preso ainda a velhas fórmulas e precon-

ceitos, mas um Cristianismo renovado na sensibilidade e na maneira de apreender o mundo. 

Um Cristianismo que sofre as próprias dores do mundo e com ele, e que procura desse mesmo 

sofrimento tirar a lei da compreensão, da salvação e da sublimação. Sem dúvida que na revo-

lução hitleriana entram elementos não fi losófi cos e que ela mesmo não é propriamente uma 

revolução fi losófi ca de escola, mas sim uma revolução de mentalidade. (Ibidem, 14-15) 

Portanto, o “Espírito da Nova Europa” e o “Novo Espírito Mundial” assentava no “Espírito 

Alemão” como em outros “Espíritos Nacionais”: “A nós, Portugueses, cumpre procurarmos 

defi nir com dignidade o Espírito Português e levarmos a cabo a nossa revolução essencial-

mente personalista” (Ibidem, 15).

Garcia Domingues inicia então uma longa análise do “Espírito Germânico”, começando 

pelas refl exões acerca do “arianismo alemão”, a propósito do qual fala da obra de Vacher 

de Lapouge L’Aryen et son Rôle Sociale (1899) e da de H. S. Chamberlain Die Grundlagen des 

neunzehnten Jahrhunderts, conhecida em Portugal, e citada mesmo pelos católicos, como 

Gonçalves Cerejeira, pela sua edição francesa (La Génèse du Dix-Neuvième Siècle, 1905 e 

edições seguintes). Fala das origens da “Nação Germânica”, com os seus mitos e os seus 

poemas épicos de que os Nibelungos e Sigfried eram um exemplo: 

Com razão devia Hitler tomar Siegfried como o herói típico da razão germânica, com razão 

devia valorizar o signifi cado do drama wagneriano. Do mesmo modo é Cremilde o símbolo 

da mulher germânica, da mulher que não perdoa, da mulher que ao sentido de luta do 

homem que um dia amou tudo sacrifi ca. (Ibidem, 41)

E, seguindo o pensamento alemão, vai à Idade Média procurar a Escolástica e a mís-

tica de Mestre Eckart. Vai ao Renascimento e à Reforma: “Fenómeno tipicamente alemão, 

foi o da reforma. Lutero, renovando as doutrinas de João Huss e de Wicleff , revoltou-se 

contra o poder de Roma e proclamou a doutrina do livre exame” (Ibidem, 52). Fala do 

idealismo alemão de Leibniz e Wolf, de Kant, Schelling, Fichte e Hegel, de Schopenhauer 

e de Hartmann, distinguindo-os, obviamente, mas procurando encontrar-lhes os pontos 

comuns. Considera que a “tradição fi losófi ca alemã” se inclina para um “nacionalismo de 
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sentido universal”, para a análise do sujeito, para o sentido da “raça” (Ibidem, cap. VI, 63 ss.). 

E assim sucedia com a evolução histórica. A unidade alemã era recente, pois só começara 

com Bismarck e se consolidara com Hitler, mas tinha atrás de si a sua história, com o I 

Reich de Otão, a dinastia dos Hohenstaufen, os sete eleitores (os arcebispos de Colónia, de 

Mogúncia e de Trèves, o rei da Boémia, o margrave de Brandeburgo, o duque da Saxónia e 

o conde palatino do Reno), a Confederação Germânica sob a presidência da Áustria que se 

seguiria à derrota de Napoleão em Waterloo (1815), o domínio da Prússia e a formação da 

Liga Pan-Germânica, que Herder e Schiller apresentam de modo fi losófi co, o wagnerismo 

de modo musical e Gobineau e H. S. Chamberlain, um francês e outro (genro de Wagner) 

originariamente inglês, com os seus escritos políticos.

Surge depois a “apologia da violência” em Nietzsche, que visitou Wagner, com as 

suas óperas de sentido mítico, dramático e nacionalista, e o centro musical de Bayreuth. 

Nietzsche traz a sua concepção de Super-Homem e a sua vontade de poder, a ideia de 

amoralidade, de “humanidade nova”, e ainda a ideia da “nova Alemanha”. Por isso, sinte-

tiza Garcia Domingues: “Nietzsche ama profundamente uma Alemanha ideal, que está no 

futuro e não no passado – uma Alemanha grande. Ele foi assim um primeiro profeta semi-

-consciente da Alemanha de Hitler” (Ibidem, 99). E, por sua vez, surgia uma fi losofi a vitalista, 

de Hans Driesch, uma teoria relativista, e renovava-se a Metafísica com a Fenomenologia, 

segundo a qual através da análise dos fenómenos se revelaria a essência. Ela aparecera 

com Husserl e tivera várias direcções ideológicas. Ao nível da fi losofi a da educação e da 

ciência, Ernst Krieck (que colaborara, recordemos nós outra vez, no Boletim do Instituto 

Alemão) tornava-se o “fi lósofo ofi cial da Alemanha Nacional-Socialista” (Ibidem, 109-110).

Ao nível da fi losofi a da História, no seu livro Revolução Mundial, Keyserling – conforme 

diz Garcia Domingues – “inicia já uma interpretação mais justa dos nacionalismos moder-

nos e chega a reconhecer, com verdade, que o movimento nacional-socialista não tem 

um sentido espiritual imperialista e que pelo contrário é, na Alemanha, a primeira grande 

política não imperialista” (Ibidem, 113)27. Spengler, com uma lógica pessimista, ao invés do 

optimismo de Keyserling, acredita, todavia, no “sentido da existência fundamentalmente 

militar e socialista” do “povo Prussiano” (Preußentum und Sozialismus [Prussianismo e 

Socialismo], 1920). Assim, na Decadência do Ocidente defende que a derrota da Alemanha em 

1918 foi fatal para a Europa. Na obra Der Mensch und die Technik (O Homem e a Técnica) (1931) 

27 No original aparece escrito Kayserling. Trata-se do Conde Keyserling ou Hermann von Keyserling 
(1880-1946), que é considerado um dos precursores do nacional-socialismo, mas que tomará posições 
contra as práticas do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. A obra acima referida tratar-se-á da 
versão francesa, La Révolution Mondiale et la Responsabilité de l’Esprit, 1934. Em 1930 esteve em Portugal 
a proferir conferências.
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– apesar de Garcia Domingues considerar o exagero das doutrinas, mas louvar a sua 

“beleza literária” – entende que o homem tem naturalmente tendência para a conquista, 

sendo a “ideologia do trabalho” apenas “uma degenerescência mental e social”. Por fi m 

em Jahre der Entscheidung (Anos Decisivos) (1933), Spengler mostra que na Alemanha há 

toda uma história no sentido de um “regime nacionalista”, considerando a “vitória de 

Hitler a condição basilar para o renascimento da Alemanha e para o seu triunfo na nova 

política mundial, que classifi ca de planetária” (Ibidem, 115). E, tal como Gustavo Cordeiro 

Ramos, analisa ainda as teses de Moeller van den Bruck e Ernst Jünger, mesmo de Thomas 

Mann, Ernst von Salomon e do professor vienense Othmar Spann, vendo neles uma ten-

dência nacionalista ou um arreigado espírito teorizador do Terceiro Reich.

Finalmente, analisa Garcia Domingues o pensamento e a prática do nacional-socia-

lismo, desde as teses do “primeiro ideólogo”, Gottfried Feder (1983-1941), e do Mein Kampf 

de Hitler, que considera “sem dúvida o estudo mais extraordinário de doutrina política 

dos tempos modernos, sendo além disso, depois da Bíblia, o livro mais lido e divulgado na 

Alemanha de hoje” (Ibidem, 133). Elogia o triunvirato nazi, formado por Hitler, “teórico” e 

“Chefe”, Goebbels, “o propagandista”, e Goering, “o realizador”. E explica o sentido da mís-

tica nazi e da sua doutrina: “o pensamento do nacional-socialismo é um todo harmónico 

que atravessou várias fases, mas que acabou por se defi nir completamente”. Tratara-se, 

além disso, de uma doutrina com uma prática coerente: “Chegado ao poder, o movimento 

executou esse pensamento com rara fi delidade” (Ibidem, 155).

Analisando mais detalhadamente a sua doutrina, que tinha como base a “Raça”, 

Domingues chega a afi rmar uma concepção não estatista do nazismo, afi nal muito pare-

cida com as teses do salazarismo e com o seu célebre slogan “Tudo pela Nação…”:

Quanto ao Estado, ele deve, na opinião, de Hitler, constituir-se tendo em vista servir o 

povo, sendo a ideologia do estatismo condenada e o valor do povo exaltado. O Estado deve 

estar acima dos partidos, os quais não têm razão de existir no dia em que triunfar o partido 

Nacional-Socialista, o partido da Nação. Tão-pouco é defensável a luta de classes, porque 

mesmo quando os interesses delas sejam diferentes, o Estado tem por missão harmonizá-los. 

(Ibidem, 160)

E fala das “grandes realizações do nazismo” e da sua fi losofi a, dando também (como 

Cordeiro Ramos) um papel singular às teses sobre Educação, refl ectindo sobre o pensa-

mento de Rust, ministro da Educação, Krieck, reitor da Universidade de Heidelberg, e Rein, 

reitor da Universidade de Hamburgo, exactamente aqueles que colaboraram no referido 

Boletim do Instituto Alemão da Universidade de Coimbra.
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A terminar, Garcia Domingues elogia “a Alemanha de hoje e de ontem, a Alemanha 

de amanhã e de sempre, a Alemanha revolucionada, pressentida, reformada, ressurgida 

e erguida ao mais alto cimo da glória, pelo pensamento, pela energia, pelo génio dum 

homem que tem o nome de Adolf Hitler” (Ibidem, 183).

Essa Alemanha sucede à Alemanha “humilhada e vilipendiada”, tendo como objectivo 

o célebre princípio: ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer. E, mais, a Alemanha nacional-socialista, 

juntamente com o fascismo, caminhava no sentido de uma “Nova Europa”:

O Nacional-Socialismo de Hitler marcha ao lado do Fascismo de Mussolini, o pai espiri-

tual do Mundo Novo, o grande arauto da Revolução Europeia que, se hoje é alemã, nas-

ceu na Itália, no Lácio, e triunfou inicialmente em Roma cujo glorioso passado histórico 

tanto pesa nos destinos da humanidade. Eis o que não podemos nem devemos esquecer, 

e Hitler certamente não o esquecerá. A marcha dos camisas negras sobre a Cidade Eterna 

foi o primeiro acto do vasto drama heróico a que estamos assistindo. Não admira pois 

que Fascismo e Nacional-Socialismo caminhem a par no sentido e na construção da Nova 

Europa. (Ibidem, 185)

 

As diferenças entre Alemanha e Itália existiam de facto, mas os objectivos eram idên-

ticos: na Itália vingou o corporativismo, na Alemanha “os sindicatos nazis tomaram fei-

ção socialista” e “o sistema dos chefes de empresa foi considerado superior”. “Contudo 

– conclui Domingues – a divergência não é grande, pois em ambos os casos se pretendeu 

erguer uma nova economia orientada pelo Estado e que desse primacial importância à 

organização do trabalho” (Ibidem, 186).

A fi nalidade principal seria a formação de um “Homem Novo”. E, explicando o conceito, 

afi rma:

De facto, Homem Novo é aquele que, sem nunca ter perdido o sentido da liberdade inte-

lectual, fez a experiência da última luta europeia e procura, para além da Guerra, o campo 

para a criação dum novo sentido humano, universal. O Homem Novo é aquele que com um 

amor profundo, mas não doentio, pela humanidade, a quis ver livre e resgatada e para isso 

lutou, sofreu e venceu. O Homem Novo tem do Mundo uma concepção moderna e origi-

nal; no campo religioso vê na religiosidade um fenómeno humano e universal e portanto 

admite que o homem é naturalmente religioso não obstante as variadas formas tomadas 

pelas religiões. Por tal se supõe o respeito pelas religiões quando elas são nobres e dignas. 

(Ibidem, 187) 
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Mas, para alcançar o ideal do Homem Novo e os Estados de autoridade, haveria que 

combater os “rotineiros” e as “plutocracias democráticas”, pois estava a morrer um mundo 

e a formar-se outro.

E, mesmo no fi nal do seu discurso, Garcia Domingues clamava, desta forma “moralista”, 

diríamos (à maneira “cristã”, mas de forma secularizada) de fé, de esperança e de caridade: 

Para esse Mundo Novo vai toda a esperança da juventude, toda a crença dos que há 

longo tempo lutam por um alto ideal de paz, de ordem e de amor. O Mundo Novo não será 

ordenado pelas ideias antigas, nem governado pelas leis tirânicas: será o levantamento das 

nações, mas também a dignifi cação da personalidade; trará o respeito pelo autêntico sentido 

da liberdade espiritual e o culto sem reservas da comunidade. (Ibidem, 188-189)

Num Apêndice, em que dizia (como vimos) que o livro publicado em 1942 tinha sido 

escrito no fi nal de 1940, mantinha obviamente, no seu dizer, “a admiração enorme que 

o autor [ele próprio] nutre pelo Nacional-Sindicalismo” e pretendia provar o erro da 

Inglaterra ao propiciar a luta que se passava na Europa, não tendo tropas “para atender a 

tantos e tão distantes teatros de Guerra” (Ibidem, 193). Acreditava, assim, ainda, na vitória 

da Alemanha (Ibidem, 191-199).

Garcia Domingues assistiu, todavia, contra as suas expectativas, à derrota da 

Alemanha e, assim, da sua causa. Por isso, manteve-se, de alguma forma, numa posição 

lateral ao sistema político que triunfava em Portugal, o Estado Novo de Salazar, que o ia 

vigiando, aceitando, porém, que lhe fossem atribuídas bolsas de estudo pelo Instituto 

de Alta Cultura, dirigido durante bastante tempo por ex-nacionais-sindicalistas e ger-

manófi los. Assim, na memória recente fi cou sobretudo a imagem do investigador e 

até do opositor ao salazarismo, que, como se sabe, se veio da esquerda ou de várias 

posições do largo espectro que ela constitui, veio também da direita, tal como o líder 

nacional-sindicalista Rolão Preto, exilado nos primeiros anos do salazarismo, ou o líder 

dos monárquicos, o quixotesco Paiva Couceiro, o eterno exilado mas sempre lembrado 

como o “herói” das guerras de Moçambique e de Mouzinho de Albuquerque, “o herói 

dos heróis”. 

Talvez por essa razão não seja de estranhar que Garcia Domingues, apesar de ter sido 

admirador da Alemanha nazi, seja homenageado na sua terra, onde não conseguiu, aliás, 

grandes dividendos políticos (Duarte 2008, 191). Na verdade, o seu nome foi concedido, 

em tempo de democracia ou devido a essa democracia, em Silves, a uma escola, a Escola 

EB 2,3 Dr. Garcia Domingues.
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À maneira de conclusão

Ao contrário do que por vezes se pensa e, sobretudo, se divulga, a germanofi lia hitle-

riana foi um facto evidente no cenário do Estado Novo. Como se disse no início deste 

ensaio, convinha a Salazar manter viva as duas perspectivas: a nazi-fascista e a liberal 

inglesa, apoiada apenas numa “razão de Estado”, a Aliança centenária com o Reino Unido. 

Conseguiria afi nal – e essa foi sempre a sua arma – cobrir as duas posições, com a sua 

intolerância para com o comunismo e a democracia (demo-liberalismo), e igualmente 

para com os “desobedientes” da direita, mas, sobretudo, afi rmando a “originalidade” do 

seu sistema político, a que Salazar e os salazaristas intitularam, numa terminologia e numa 

conceptologia que se constituiu com o fascismo italiano, e ainda antes, “Estado Novo”. 
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Resumo

O pensamento utópico é um modo de vislumbrar as virtualidades ocultas na realidade imediata 
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A map of the world that does not include Utopia is 

not worth even glancing at.

Oscar Wilde

Oh, wonder!

How many goodly creatures are there here!

How beauteous mankind is! O brave new world,

That has such people in ‘t!

Shakespeare, The tempest, Act V, scene I

Pensar e falar em utopia, nos tempos que correm, é objecto de descrédito e descon-

fi ança, como se estivéssemos a propor um escape ou fuga para um mundo de ilusões. 

Em parte, este sentimento de rejeição da utopia foi afectado pela sua associação aos tota-

litarismos do século XX, associação mais que abusiva, mas que originou um ódio genera-

lizado à utopia como modelo político a rejeitar. 

Mas, no fundo, o que se passa é uma espécie de total rendição de armas, uma saturação 

de viver e uma incapacidade de esperar, uma “ameaça do esgotamento do entusiasmo” para 

usar uma expressão de Berchtold (2011, 39). Quando se atinge uma fase de extrema desilu-

são perante as ruínas de toda uma civilização, ouvem-se todo o tipo de propostas anti-hu-

manistas assumidas como tal. Como poderia um individualista completamente frustrado e 

desiludido compreender ainda o sentido da utopia? Os fundamentos da utopia foram abala-

dos em proporções consideráveis. O homem pós-moderno perdeu o sentido da esperança 

porque perdeu o sentido do futuro, o sentido do que ainda não é, do que pode vir a ser.

Perante o grito de esperança resoluto de outros tempos, de homens que viviam ainda para 

transformar e melhorar este mundo, o homem pós-moderno responde cinicamente com 

paródias sarcásticas, que se assumem como a contracultura, o pós-humanismo e a ciber-

cultura, a civilização catastrófi ca, o fi m do homem. Colado ao real, ao mundo tal como é, o 

homem de hoje nada mais vê, não enxerga alternativas, não capta as virtualidades escondi-

das na realidade que se lhe apresenta. Cego para tudo o que não seja o imediato, torna-se 

incapaz de perceber que “por trás das coisas tal como são há também uma promessa, a 

exigência de como deveriam ser; está a potencialidade de outra realidade que impele para 

a luz, como a borboleta na crisálida”, como exprime poeticamente Claude Magris (2001, 17).

Não haverá futuro para a utopia? O desencanto, a desilusão, que parecem destruir o 

espírito utópico são contrapontos que sustentam e corrigem a utopia, escreve C. Magris: 

“Utopia e desencanto, mais do que contrapor-se, têm de sustentar-se e corrigir-se recipro-

camente. (...) O desencanto que corrige a utopia reforça o seu elemento fundamental, a 
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esperança. A esperança não nasce de uma visão do mundo tranquilizadora e optimista, 

mas da laceração da existência vivida e padecida sem véus, que cria uma irreprimível 

necessidade de resgate” (Magris 2001, 13).

Se não há futuro para a utopia, quer dizer que não há futuro. Apenas um presente que 

se prolonga num perpétuo aborrecimento, no qual nada há a fazer, nada se pode mudar, 

nada se pode melhorar. Apenas resta um conformismo mole e pesado, sem horizonte, 

sem projecto, numa realidade sempre igual, imóvel, da qual nada se pode esperar. A inér-

cia, a abulia, o tédio expressos no niilismo e no absurdo que invade a cultura, as artes, 

e se manifestam numa sociedade anestesiada, sem ideais. Esta perspectiva negativa e 

pessimista tão-pouco é objectiva. O veredicto fatalista de Fukuyama de O Fim da História 

não se confi rma, tal como não se confi rma o veredicto do fi m das utopias. Como refere 

Berchtold, apesar da conotação da utopia com uma fuga, uma evasão culpável para um 

refúgio irreal ou artifi cial, há quem encare de um modo rigoroso a fecunda articulação, 

sempre renovada entre ‘criação’ e ‘possíveis insuspeitados’, como é o caso da obra estimu-

lante de Michael Gibson Les Horizons du possible. O ‘possível’ é esse “domínio inesgotável 

da aurora onde as coisas amadurecem e procuram abrir caminho para a luz”. A obra de 

Gibson é um amplo diálogo entre escritores, poetas, artistas, que abordam este princípio 

de um mundo que se vai revelando pouco a pouco e se questionam sobre o sentido duma 

realidade não estática, mas em contínuo devir. Que signifi ca criar? E se o homem pode 

ser criador, como se insere a sua criação na dura realidade do mundo? O mundo, assim 

parece ser, não alcançou ainda o seu termo, o próprio homem não realizou totalmente 

as suas potencialidades, e as artes, as literaturas, a cultura não conseguem ainda exprimir 

nas suas linguagens a visão total do mundo que se vai confi gurando na sua globalidade. 

Esta ideia da ‘imaturidade das coisas’, que se aplica a todos os domínios, dá-nos a enten-

der como o trabalho de conjunto, a criação sob todas as suas formas – desde as artes às 

ciências, desde as literaturas à fi losofi a – é o modo humano de contribuir para a criação do 

mundo, sendo todas as formas insubstituíveis para a realização de ‘possíveis insuspeitados’. 

Esses ´possíveis insuspeitados’ são a realidade como deveria ou poderia ser, as 

alternativas que se poderiam criar, os mundos possíveis que poderiam vir à tona da 

realidade. O espírito da utopia renasce das cinzas, do negrume, da visão míope, e devolve-

-nos a esperança de que ela é um “conhecimento completo das coisas (...): não só de como 

estas aparecem e são, mas também naquilo em que se têm de converter para confor-

mar-se com a sua plena realidade, ainda não totalmente desenvolvida, à lei do seu ser” 

(Magris 2001, 15). Além do que existe, do que está aí diante dos nossos olhos, há outras 

potencialidades que é necessário libertar do cárcere do existente, isto é, do meramente 

fáctico. Alguém dizia, com muita razão, que no pensamento contemporâneo só havia 
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lugar para o que existe de facto, para o actual, e não para as potencialidades, as infi nitas 

possibilidades realmente implícitas, realmente possíveis, enterradas no mundo dos fac-

tos. Daí o desencanto, a perda da esperança e do sentido da utopia.

O espírito utópico não é simplesmente um criador de sonhos fantásticos, de mundos 

irreais, de histórias impossíveis, uma fuga, um escape, uma evasão da realidade. É uma 

outra forma de ver a ‘realidade’, ou de descobrir modos de a transformar, de visionar rea-

lidades alternativas.

“Um exercício sobre as possibilidades laterais” – assim defi ne R. Ruyer no seu livro 

L’Utopie et les utopies. Tratar-se-ia precisamente de descobrir o que está para lá do imediato, 

das coisas tal como são, de ver também como poderiam ser; alcançar esse conhecimento 

mais completo das coisas que só a esperança e a imaginação permitem alcançar. “Um exer-

cício sobre as possibilidades laterais” ou a prática de procurar diferentes formas de como 

se poderia organizar a sociedade, de procurar possíveis soluções para os problemas que 

afectam os humanos, perspectivas de reformas, outros modos de organização política e 

social... Possibilidades laterais são a prática do ‘também’: as coisas poderiam acontecer 

‘também’ deste outro modo; a solução do problema poderia ser ‘também’ esta outra...

Se entendermos por utopia uma forma de ver possibilidades laterais, formas alternativas à 

realidade tal como esta nos é dada, isto não implica uma rotura com esta mesma realidade. 

Poderiam coexistir a realidade fáctica, que nos é dada, e as possibilidades que para além 

desta descortinamos? Nesse sentido a utopia não signifi caria necessariamente a recusa 

frontal da realidade histórica, o mundo tal como é, a sua radical incompatibilidade com um 

mundo totalmente outro, fruto da tensão unidireccional e do impulso para esse ideal.

Na análise da utopia como género literário, Vita Fortunati1 considera esta rotura da 

narrativa utópica com o mundo real uma característica típica que defi ne este género 

enquanto tal. O veículo que traduziria essa aspiração para um mundo totalmente outro, 

na forma literária, seria a viagem com destino a uma ilha ou a uma terra distante, ignota, 

uma constante mítica em muitas utopias. Mas não é fácil tratar a questão da utopia como 

género literário, como o próprio autor citado o reconhece. A literatura utópica não se 

compadece com uma concepção estática de género. É feita de uma variedade intrincada 

de tipos de discursos que nos induziriam a uma concepção meta-histórica e abstracta 

de género. Temos de ter presente que as formas de utopia variam constantemente de 

1 “Utopia, then, is invariably marked by this net refusal of the world-as-it-is, a breaking of all bonds with 
historical reality, and a tension-aspiration towards the ideal. The vehicle that translates this aspiration 
into literary form is the journey. Schematically speaking, one might say that at the very base of the 
utopian text lies this mythical constant of the journey, implicitly and/or explicitly. Indeed, it becomes a 
sort of metaphor which lends form and structure to the utopian novel” (Fortunati 2000, 5).
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época para época, de sociedade para sociedade, em função, não só de critérios estéticos, 

mas também de diferentes concepções ideológicas dos autores das respectivas utopias. 

Apesar destas difi culdades, Vita Fortunati propõe uma defi nição aproximada de narrativa 

utópica, que acentua esta nota de rotura entre a sociedade descrita na obra e aquela na 

qual vive o escritor: “a descrição detalhada e sistemática (...) de uma sociedade alternativa, 

tal que emerge em oposição àquela na qual o escritor actua” (Fortunati 2000, 4). 

Não é nosso propósito tratar aqui da questão do género literário da utopia2. É possível 

que formalmente as narrativas, como fruto da imaginação, do sonho, exprimam esse 

distanciamento ou mesmo estranhamento do mundo real. Mas interessa-nos sobretudo 

examinar se no pensamento utópico se dá necessariamente esse corte com o real, ou se, 

como vínhamos pensando, o que se passa é exactamente uma descoberta das infi nitas 

potencialidades ocultas, como que em gérmen, na própria realidade. Outros mundos ador-

mecidos, implícitos, aos quais não temos um acesso imediato, mas só através da imaginação e 

da fantasia, do sentido artístico que nos leva para lá do que está à tona da realidade imediata. 

Em certo sentido, a utopia pode ser entendida como uma forma de arte, uma forma de 

expressão que se revela como uma “forma de sonho desperto”, um refúgio para um certo 

sentimento de abandono do homem, lançado num mundo incompreensível, do qual nada 

tem a esperar; mais do que uma forma de pensamento, ou uma teoria para a praxis, a uto-

pia seria a expressão da Weltschmerz, a dor do mundo, a dor de viver, ou o desejo de outro 

mundo, outra forma de vida. Um desejo do Além. Por outras palavras, ou noutro sentido, o que 

nela se exprime, antes de mais, com ligeiríssimas variantes e muitas constantes é o desejo 

de retorno a um urbanismo perfeito, das cidades ideais, projectadas geometricamente 

segundo o quadriculado de um tabuleiro de xadrez3. Neste espaço idealmente geométrico e 

2 Remeto para o citado ensaio de Vita Fortunati que examina com pormenor e releva a complexidade da 
questão. A autora afi rma por exemplo: “(...) utopia is a gender undergoing continuous contamination, 
a hybrid genre in which elements of both high tradition (...) and the popular tradition (...) are mingled 
and in which elements of both the great tradition of classic thought (Plato) and of Hebrew thought 
are present” (Fortunati 2000, 3). E mais adiante refere a contaminação da narrativa utópica com outros 
géneros literários: “(...) there is a continuous interplay between utopia and other literary genres. Since 
its very origin utopian literature is strictly connected with travel literature and the imaginary Voyage. 
These genres are connected by a fascinating intertextuality and circularity that produces a series of 
recurrent topoi and stereotypes relating not only to the description of a place of otherness, but also 
to its inhabitants”. É o caso das referências explícitas de More, na sua Utopia às viagens de Américo 
Vespúcio e a caracterização do marinheiro Rafael Hitlodeu. Outros géneros com os quais a utopia tem 
afi nidades são a sátira, o romance, a fantasia e o género fantástico, e no século XX outro exemplo desta 
contaminação contínua é o da relação entre utopia e fi cção científi ca.

3 Hippodamus, a quem se refere Aristóteles. Política II. cap. 54, cidadão de Mileto, terá sido o primeiro 
inventor do traçado geométrico das cidades, que projectou o Pireu segundo esse modelo do tabuleiro 
de xadrez.
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exacto, em que os termos lugar e espaço são ditos e negados – o lugar é o não-lugar, o espaço 

é constituído pelo conjunto indefi nido dos não-lugares –, o homem encontraria a ordem, a 

harmonia, o não-lugar certo; recuperaria o sentido de orientação perdido num mundo infi -

nito, sem pontos de referência. A cidade representa, neste sentido a habitação propriamente 

humana porque é a construção do homem para o homem; à sua dimensão, é o seu domínio. 

Mas é ao mesmo tempo um não-lugar; é esse precisamente o nome da cidade.

Utopia é, antes de mais, um nome inventado a seu bel-prazer por Thomas More em 

1516: o nome de uma ilha perdida no oceano... (Marin 1989, 13). E é através do nome que 

More nos conduz à fi cção, mesmo antes de encetar a narrativa de Hitlodeu e a descrição 

da sociedade com a mais perfeita organização política, ética, económica e social. A ilha 

perfeita é designada por não-lugar, termo que não diz a sua não-existência ou a sua irrea-

lidade mas a sua indefi nição: pertence ao conjunto indefi nido de tudo o que transcende 

as categorias espaciotemporais, não é localizável, nem geográfi ca, nem política, nem eti-

camente falando; releva de outra forma de espaço, se assim se pode dizer, dos espaços 

abertos pela poética da linguagem. 

Louis Marin refere três operadores da lógica poética da utopia: a metáfora, a metonímia 

e a virtualidade fi gurativa. A metáfora, entendida no seu sentido grego de transferência, 

deslocação, surge no espaço aberto que origina um percurso, uma viagem que se pro-

longa num perpétuo movimento entre partida e chegada; nos textos que narram os per-

cursos desta viagem, os itinerários de exploração, aparece a metonímia nesse não-lugar 

ou prolongado espaço intermédio, indefi nido, não situado entre um ponto de partida e 

outro de chegada, mas sem limites, com os extremos suspensos pelo próprio movimento 

que se dá num espaço sempre outro, sem origem nem fi m. E sobre um terceiro operador 

da lógica poética da utopia, o da virtualidade fi gurativa: 

virtualité fi gurale qui retiendrait les deux sens du virtuel: fi gure latente qui reste à l’état de 

possible et dont les réalisations ne seront jamais que des profi ls prélevés sur cette latence, 

mais aussi vertu fi gurale, force de fi guration et d’énonciation, puissance d’accès de la parole 

poétique à la forme et au discours, que certains grands poèmes nous laisseraient entrevoir. 

(Marin 1989, 19)

O autor continua, citando Montaigne: “Mes conceptions et mon jugement ne marchent 

qu’à tâtons (...) et quand je suis allé le plus avant que je puis, je ne suis aucunement satis-

fait: je vois encore du pays au-delà” (Ibidem). Essas terras do além que surgem num hori-

zonte nublado, objecto de desejos, sonhos, esperanças, angústias e medos, são as fontes 

de inspiração da fi cção utópica ao longo da história da humanidade. Enquanto sobreviver 
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a esperança, esta visão de um mais além manterá vivo o espírito utópico, o desejo de um 

mundo outro, de uma realidade alternativa. 

Como referimos no início, o que aconteceu nos tempos actuais foi precisamente uma 

perda da esperança, uma desilusão que asfi xiou o desejo da procura desse ‘país mais 

além’ ou desse mundo outro. Os desastres das ‘utopias’ do século XX – desde a esquerda 

de Marx e Engels aos horrores do nazismo – levaram a concluir que a ‘utopia não é uma 

boa ideia’. Entre os dois extremos, a democracia propõe um modelo de sociedade e de 

governo participativos, em que a voz pública é ouvida e tida em conta para as decisões 

políticas nas principais áreas que afectam a vida social. Pela primeira vez o criticismo é 

admitido na acção governativa da organização da sociedade. Mas o criticismo, o próprio 

acto da crítica, é uma força contrária à perfeição, visto que pressupõe implicitamente algo 

mais a fazer e a melhorar. Uma sociedade que admite dentro de si mesma a crítica é uma 

sociedade que se reconhece imperfeita, necessitada de se autocorrigir continuamente, 

que está sempre em permanente diálogo e em permanente transformação. Se o diálogo 

pára, fi camos com um ideal monolítico, estagnado e fi xo, e a única política que nos resta é 

o policiamento: garantir a obediência às leis e traçar as fronteiras entre os que fazem parte 

do ‘admirável novo mundo’ e os que não lhe pertencem (Duncombe 2012, xiii).

E, no entanto, se queremos mudar o mundo, observa Duncombe, temos de fazer as 

pazes com a Utopia4. Mas a ‘nova utopia’ não poderá ser vista como uma sociedade 

estática na qual os habitantes vivem confi ando cegamente na excelência da própria orga-

nização, na segurança que lhes garantem as suas leis, com uma relativa responsabilidade 

social que os iliba de um peso esmagador, individualmente insustentável. A visão utópica, 

neste sentido, manifesta a paixão do sistema, o desejo histérico de perfeição, a planifi -

cação absoluta, a rocha no cimo da pirâmide, a vontade radical de cortar com o passado 

histórico, o ódio a tudo o que diferencia, o original, o que personaliza, a fobia da mudança. 

A ‘nova utopia’ será, na expressão de Duncombe, uma ‘utopia aberta’5, democrática na 

4 “If we want to change the world, we need to abandon the political project of pure criticism and strike 
out in a new direction. That is, we need to make our peace with Utopia” (Duncombe 2012, xix-xx).

5 “The paramount question, I believe, is whether or not Utopia can be opened up – to criticism, to par-
ticipation, to modifi cation, and to re-creation. It is only a Utopia like this that will be resistant to the 
ills that have plagued the project: its elite envisioning, its single-minded execution, and its unyielding 
manifestation. An Open Utopia that is democratic in its conception and protean in its realization gives 
us a chance to escape the nightmare of history and start imagining anew.

 Another question must also be addressed: How is Utopia to come about? Utopia as a philosophical 
ideal or a literary text entails no input other than that of its author, and no commitment other than 
time and interest on the part of its readers; but Utopia as the basis of an alternative society requires the 
participation of its population. In the past people were forced to accept plans for an alternative society, 
but this is the past we are trying to escape. If we reject the anti-democratic, politics-from-above model 
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sua concepção, uma ‘sociedade alternativa’ na qual tenha cabimento a participação da 

sua população, a função crítica dos seus habitantes, enfi m, a contribuição de todos para a 

construção da sociedade mesma. Já não se trata de um mero ‘ideal’ forjado pelo imaginá-

rio, um ‘sonho’ acalentado por uns poucos que assumem a responsabilidade da organiza-

ção da sociedade ‘alternativa’ que é imposta a todos os habitantes como um bem maior, 

mas uma nova forma de pensar a utopia como uma sociedade participativa, na qual todos 

os habitantes são livres e co-responsáveis. 

Estes requisitos encontram-se, no entanto, desde os primórdios da utopia, desde a 

Utopia de More, primogénita quanto ao nome e exemplar quanto à arquitectura.

***

A urdidura da Utopia de More, na sua rede de refl exões político-sociais, referências satí-

ricas e jogos de imaginação, exige subtileza para captar as primeiras e as segundas inten-

ções, as subintenções explícitas ou implícitas nos diálogos de Antuérpia e no relato imagi-

nário do navegador português incrustado na obra como uma pedra exótica em peça de 

joalharia. A personagem de Hitlodeu, as suas narrativas de terras longínquas, desconheci-

das e estranhas, as suas refl exões de homem experimentado em negócios da governação e 

nos costumes do mundo ocidental de então, as suas referências várias a situações de povos 

exemplares quanto a algumas das suas instituições e os diálogos fi losofais do pequeno 

grupo amigo no jardim de Pedro Gilles: tudo isto ilustra bem a estratifi cação do imaginário 

de More na Utopia. Estratifi cação que percorre uma vasta zona desde o factual, o real, o 

actual até ao possível, aos compossíveis, ao ideal, ao imaginário. E de novo um retorno 

ao real2, por assim dizer. A ilha de nenhures imaginada por More está fora do espaço e do 

tempo, toda a narrativa de Hitlodeu foi um autêntico jeu d’esprit, aliciante e sugestivo para 

o selecto grupo de humanistas que conviveram e se corresponderam com More.

Jeu d’esprit que não se restringe ao meramente imaginário, à mera fi cção. Esses extrac-

tos ou níveis vão do real – real no sentido de fáctico, dado – ao possível, ao ideal, ao 

imaginário, à Ilha da Utopia, para retornar, no fi nal, a uma nova realidade (real2) em 

que se julgam e põem em causa alguns aspectos da Utopia, ou seja do ideal, da fi cção. 

Este jogo da Utopia de More é único: há um ‘regresso’ da utopia, da fi cção, do imaginário 

that has haunted past Utopias, can the public be persuaded to ponder such radical alternatives them-
selves? In short, now that ‘we are people who know better,’ can we be convinced to give Utopia another 
chance? 

 These are vexing questions. Their answers, however, have been there all along, from the very begin-
ning, in Thomas More’s Utopia” (Duncombe 2012, xx-xxi).
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a uma segunda realidade, a uma intenção crítica, a uma visão já distanciada e objectiva 

sobre a narrativa de Hitlodeu. Não que este regresso se tenha efectuado de facto, mas 

a simples ideia, no fi nal do livro, de voltar a examinar a verdadeira utopia, de regressar 

à ‘utopia’ com um novo olhar, desde uma perspectiva ‘realista’, é única na história das 

utopias. E, de certo modo, isto anuncia já a literatura moderna sobre a utopia, no que diz 

respeito à possibilidade de um discurso objectivo sobre ela.

 Wells (2004, 8), por exemplo, opõe às Utopias dos sonhadores de Estados perfeitos em 

Nenhures, perfeitos e estáticos, a utopia moderna, que deve ser ‘cinética’, não estática; 

deve confi gurar, não um estado permanente, fi xo, mas um estado que aspira a uma longa 

escala ascendente de estádios cada vez mais aperfeiçoados6.

Ora este aspecto dinâmico, esta “persistência da utopia”, um impulso obstinado para 

a liberdade e a justiça, que, apesar de todos os falhanços, renasce na história, resiste às 

maiores catástrofes (Abensour 2006), está presente na Utopia de More. Como escreve 

Michel Abensour, um dos seus golpes de génio foi o de ter inscrito esta persistência da 

utopia no próprio coração da Utopia (Ibidem).

Esta inscrição é uma das formas de regresso dentro da própria utopia. Os utopianos 

podem ter um discurso (dentro do imaginário) sobre o seu mundo (possível, imaginado). 

Mais um extracto a acrescentar aos que já apontámos na estrutura da Utopia de More. 

Esta possibilidade de um discurso, de uma perspectiva aberta sobre a própria utopia é a 

resposta à crítica que se dirige genericamente às utopias: a de exigirem uma tal perfeição 

aos seus habitantes que se torna inconsistente com a natural fraqueza do ser humano. 

A utopia seria perigosa ao tentar impor um sistema que acabaria por ser uma repressão e 

uma violência totalitárias. As pessoas reais não poderiam viver nas utopias; dar-se-ia assim 

a já referida rotura entre o mundo real e o mundo utópico, habitado por seres totalmente 

ideais. Difi cilmente poderíamos compreender esse mundo totalmente outro, apenas ima-

giná-lo como um sonho, uma fantasia, uma fi cção, uma (im)possibilidade.

Imaginarmo-nos a nós próprios de outro modo é um elemento central do projecto utó-

pico; imaginar o nosso próprio “eu” como sendo “outro eu”, com as qualidades que lhe 

faltam, com competências que pode adquirir, com novos conhecimentos, com mais capa-

cidades, com novas virtudes, novas artes, novas atitudes7... Esse desejo humano de viver 

6 “(...) the Modern Utopia must not be static but kinetic, must shape not a permanent state but as a hope-
ful stage leading to a long ascent of stages” (Wells 2004, 2).

7 A afi rmação sobre o ‘eu utópico’ de H. G. Wells: “My Utopian self is, of course, my better self. (...) He is a 
little taller than I younger looking, sounder looking than I; (…) he has missed an illness or so, and there 
is no scar over his eye. His training has been subtly fi ner than mine; (…) he has made himself a better 
face than mine” (Wells 2004, 151).
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uma vida melhor, no sentido mais pleno da palavra, uma vida boa, sendo nós próprios 

“de outro modo”, melhores e mais felizes, é expresso em variadíssimas formas, quer litera-

riamente descritas, quer existencialmente vividas. Essa ânsia, esse impulso para uma vida 

melhor, habita no mais fundo do coração humano e está inscrita na utopia. 

A conhecida canção de Schubert “An die Musik” é a expressão literária e musical desse 

desejo de um mundo melhor, para o qual a música é a via por excelência: “... hast mich in 

eine bess’re Welt entruckt”.

A utopia apresenta-se, assim, como uma via a percorrer, um methodos, tendo em conta 

que na raiz grega da palavra o que corresponde a odos não é simplesmente um caminho 

ou via no sentido de algo que está já traçado, mas o caminho que se faz por meio do cami-

nhar, tendo portanto um sentido activo, não meramente de algo já feito ou realizado; e o 

prefi xo metá não exprime a direcção do caminho, mas o próprio movimento, no sentido 

de ir na peugada de, atrás de algo8. Tendo em conta o signifi cado do termo, podemos com 

propriedade encarar a utopia como método, isto é, não como algo já constituído, acabado 

de uma vez por todas, mas como uma forma de viver em utopia, isto é, viver da esperança 

num futuro melhor, querer positivamente mudar o mundo tal como é, desejar e ansiar por 

uma sociedade melhor.

Wells defende que a criação de utopias e o seu criticismo exaustivo são precisamente 

o método próprio e específi co da sociologia. Partilhando desta ideia, Ruth Levitas, sob a 

expressão Imaginary Reconstitution of Society (IROS) (Levitas 2013), propõe três aspectos que 

não são três métodos, mas três modos de compreender o pensamento utópico em geral.

O primeiro, arquitectónico, é precisamente o que caracteriza a forma literária da uto-

pia e lhe confere o seu carácter sociológico; pressupõe a confi guração institucional da 

boa sociedade; o arqueológico complementa este, já que contém elementos ausentes 

ou implícitos na política, na literatura ou na arte das narrativas utópicas. A analogia com 

a arqueologia procede do facto de se traduzir numa certa forma de “escavar” fragmentos 

e pedaços soltos na sua reconstituição num todo coerente. O sentido desta arqueologia 

consiste em expor os fundamentos do modelo da boa sociedade ao escrutínio e à crí-

tica públicos. O modo ontológico diz respeito precisamente aos seres (selves) que habi-

tam a utopia. Não é este de modo algum o único problema ontológico que se põe no 

pensamento utópico. Antes de perguntar pelos seres que habitam a utopia, haverá que 

perguntar qual o estatuto ontológico da utopia – é real ou mera fi cção? E os seres que a 

habitam são humanos como nós? Ou, se não podem ser humanos, que tipo de seres são 

os habitantes da utopia? Estes três modos ou facetas do método utopiano são separáveis 

8 Retiro esta ilustrativa clarifi cação sobre o sentido do termo de Mário Jorge de Carvalho (2007, 13).
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analiticamente, mas também estão intimamente inter-relacionados. Mais, a característica 

determinante da reconstituição imaginária da sociedade é o seu holismo. Onde quer que 

comecemos o processo de nos imaginarmos a nós próprios e o nosso (outro) mundo, os 

três modos entram em jogo. Tão-pouco são exaustivos, e poderíamos ter em conta outros 

possíveis pontos de vista ou perspectivas para abordar o pensamento utópico na sua 

complexidade. Estes são os três modos propostos a partir de um ponto de vista eminen-

temente sociológico.

De qualquer modo, entre os três métodos ou modos de compreender a utopia propos-

tos pelo pensamento moderno: (1) analítico, arqueológico; 2) construtivo arquitectónico; 

3) ontológico, optaremos por um ponto de vista holístico, se bem que, como o próprio 

título indica, seguindo uma via ontológica. Consideraremos os três modos de ser: o REAL, 

o POSSÍVEL e o IMAGINÁRIO.

***

Para imaginar alternativas a este mundo real em que vivemos, é fundamental vê-lo 

claramente tal como ele é, na sua plena e clara realidade, sem sombra de subterfúgios, 

com um total sentido do real. Só tendo um sentido do real poderemos ter um sentido do 

possível, ou mesmo do que pode parecer impossível. O impulso utópico, que leva a criar 

a outra metade da história da Humanidade (Mumford 1922, 11-12), a história das utopias, 

entre outras fi cções e idealidades, pressupõe uma meditação sobre o impossível; a utopia 

é uma espécie de actividade imaginativa fantástica que ultrapassa os limites, as frontei-

ras do real, dando origem a um mundo fora do espaço e do tempo, sem data nem lugar 

certos, pura criação do espírito humano. Mas essa fi cção subentende, de modos muito 

diferentes, uma compreensão crítica do mundo real. Nem sempre, ou quase nunca, se 

trata de uma crítica directa, em aspectos concretos deste mundo real, mas de uma crítica 

implícita, latente, que vai emergindo no novo mundo que nasce, que brota da imaginação 

e se dirige a quem o possa entender. 

Em certo sentido, a utopia é sempre fantástica, na medida em que envolve simulta-

neamente o uso do conceito e da imaginação. É a fantasia que possibilita a criação de 

realidades alternativas, alternativas enquanto fantásticas, não apenas outras realidades 

possíveis. Um possível fantástico é um tipo de possibilidade que excede a mera possibili-

dade pensável (por meio de conceitos); este é um possível que pode ser ainda imaginado, 

pensado, que não choca com as nossas referências habituais, os nossos quadros gerais 

do pensável e imaginável. Mas há um imaginário fantástico difi cilmente imaginável, pois 

ultrapassa os nossos esquemas habituais de como vemos, estamos, experimentamos o 
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mundo. Este deixa de ser, por momentos, o “nosso” mundo. Surge-nos um “outro” mundo, 

um mundo que se nos apresenta estranho, fora de todas aquelas coordenadas que consti-

tuíam para nós o horizonte natural da nossa experiência habitual.

Digamos que é um mundo sonhado, completamente imaginário, no qual nunca vive-

mos, nem poderíamos imaginar-nos vivendo nele. Um mundo no qual tudo o que acon-

tece nos é estranho, está fora de qualquer quadro das nossas referências habituais.

Há que fazer aqui uma distinção, a distinção entre realidades possíveis e possíveis realida-

des ou vãs quimeras, a que se refere Musil. Quando falamos do mundo tal como é, o mundo 

real1, o mundo dos factos, estamos a restringir-nos a uma pequena parte do mundo, dei-

xando de fora muitos acontecimentos, factos que poderiam dar-se mas não se deram, 

nem se dão efectivamente: o mundo tal como é, não é apenas o que é de facto, está aberto 

a inúmeras possibilidades, na expectativa incerta do futuro, na incerteza do que vai ser. 

“O que há-de ser o mundo”9 (Sourestre 1846) não é um mundo já determinado, certo, 

exacto, mas uma infi nita série de possibilidades em aberto, de “mundos possíveis”, dirá 

Leibniz. O possível enquanto possível está à disposição da nossa imaginação, da nossa 

fantasia, sobre ele podemos criar infi nitas fi cções artísticas, científi cas... O impulso utópico 

nasce do mal-estar, da insatisfação que o ser humano sente enquanto habitante deste 

mundo real, no presente. Há muita coisa que não está bem no mundo em que estamos, 

muita coisa que precisa de ser corrigida, melhorada, totalmente reformada; mas como 

fazê-lo? As revoluções serviram só em parte para corrigir as sociedades, mas não conse-

guiram criar um mundo muito melhor, uma sociedade justa e perfeita. As reformas vão 

alterando alguns aspectos pontuais, algo se vai corrigindo, mas sempre se mantêm focos 

de injustiça; é uma fonte inesgotável de um sonho persistente, reiteradamente sonhado, 

uma e outra vez objecto de desejo e de esperança.

 Nas primeiras páginas de O Homem sem Qualidades, Musil dedica-se a uma exploração 

do ‘sentido do real’ e do ‘sentido do possível’. Se há um sentido do real, deve haver algo 

que podemos designar como ‘sentido do possível’. Que se entende por sentido do possí-

vel? Simplesmente a faculdade de pensar tudo o que poderia existir, acontecer ‘também’, 

de outro modo; e não atribuir mais importância ao que existe e acontece de facto do que 

ao que não existe nem acontece, mas poderia existir ou acontecer. 

Escreve Musil:

9 Le Monde tel qu’il sera. Publicado em 1846, foi escrito num contexto político agitado, na recta fi nal da 
Monarquia francesa, nos fi nais de Julho de 1830, que pôs fi m ao reinado de Carlos X e conduziu ao 
trono o Duque de Orleães, Luís Filipe I, marcando o triunfo do poder da burguesia. A obra de Sourestre 
foi adaptada para português por Sebastião José Ribeiro de Sá, com o título O que há-de ser o mundo no 
ano 3000?, em 1895.
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Um acontecimento e uma verdade possíveis não são iguais a um acontecimento e uma 

verdade reais menos o valor “realidade”, mas contêm (...) algo de muito divino, um fogo, um 

voo, uma vontade de construir, uma utopia consciente que, longe de temer a realidade, trata-a 

simplesmente como uma tarefa e uma invenção perpétuas. Mas aqueles que vivem do possí-

vel vivem numa trama de imaginações, de sonhos, de pressuposições; são sonhadores, extra-

vagantes, idealistas. É necessário distinguir os “homens do possível” dos “homens do real”: 

estes, descobrem as possibilidades que a própria realidade esconde em si mesma, que não 

são meras quimeras, mas infi nitas alternativas ao mundo real, infi nitos “mundos possíveis” ou 

infi nitos outros mundo que também poderiam existir, que estão como que adormecidos no 

mundo real. É a realidade que desperta as possibilidades, novas realidades ainda não nasci-

das; para as descobrir o homem tem de ter o sentido das realidades possíveis, o que é muito 

diferente das possibilidades reais. (Musil 1995, I: 20-21)

É a realidade que esconde em si essas possibilidades; trata-se de realidades possíveis, 

não de possíveis realidades ou meras quimeras. É necessário o sentido do real, o sentido 

das realidades possíveis. 

Aqui temos a expressão da dinâmica real1-possível-real2: o mundo tal como é de facto, 

contendo em si infi nitas alternativas possíveis a descobrir, possibilidades reais a descor-

tinar, que podem ser encontradas, descobertas, imaginadas. São fi cções? Sim e não. São 

fruto da imaginação. Mas a imaginação elabora sobre o real10…

 Esta circunvolução real1-possível-real2 foi-se sucedendo de diferentes modos na longa 

história das utopias, mas está emblematicamente representada na Utopia de More. 

 Em confronto com a sociedade real dos meados do século XVI, tratar-se-ia de uma 

sociedade ideal, objecto de relatos fi ctícios, povoada de seres humanos que habitam 

numa Ilha imaginária, capazes de viver em comunidades perfeitas e que só existem no 

espírito do escritor, pelo menos no momento de a registar (Eurich 1967). Em todos os tem-

pos existiram estas “cidades invisíveis” a povoar os sonhos, os desejos e as ilusões do ser 

humano. A história das Utopias é a história desta metade da história da Humanidade. 

10 “A Meditation on the Impossible. Seeing the world clearly ‘as it is’ is thus crucial for imagining alterna-
tives to it. Hence, although the utopian impulse involves a meditation on the impossible, utopia is a 
kind of fantastic imaginative activity which can, in turn, recall us to the critical task of understanding in 
new and diff erent ways the all – too – real world system of our present moment.

 The utopian Project is, in a sense, always fantastic, insofar as it involves mechanisms of fantasy or per-
haps what Lefebvre once called ‘the simultaneous use of concept and imagination (utopia). Fantasy 
enables the creation of alternative realities, but it does so at the risk of being cast aside precisely as 
fantastic!” (Robert Jr. 2013).
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A pergunta que se põe é: as utopias são realidades possíveis ou possíveis realidades? 

Ou um misto das duas? Ou algumas são realidades possíveis, outras possíveis realidades? 

Não é fácil dar uma resposta. Na criação literária da utopia entrelaçam-se a imaginação e o 

conceito, de modo a construir um género misto de fi cção, de “sonho desperto” e de ideal, 

talvez inatingível, mas pelo menos regulador, para a construção justa de uma sociedade 

humana. 

As utopias serão portanto um misto de “realidades possíveis” e de “possíveis realida-

des”, segundo a expressão de Musil.

A “Utopia” de More é bem um exemplo disso mesmo: embora o livro tenha por título 

Utopia, a sua ‘arquitectura’ não é utópica, e o seu ‘género’ literário é um misto de narração, 

descrição e diálogo, de literatura político-social e fantástica, de crítica irónica e satírica. 

E sobretudo a obra está estruturada em diferentes níveis de discurso: um primeiro livro 

escrito no que poderíamos chamar hoje linguagem ‘referencial’, ou linguagem ‘objecto’, 

isto é, linguagem sobre as coisas reais do mundo em que estamos; neste, More desentra-

nha, página a página, os mais agudos problemas da sociedade sua contemporânea: o des-

potismo dos príncipes renascentistas, os abusos da nobreza, a falta de visão cristã, a acra-

sia de costumes, a ociosidade e o parasitismo. Um segundo livro é redigido em linguagem 

de ‘segundas intenções’ (terminologia medieval) ou linguagem sobre coisas pensadas, 

não reais, uma narrativa de fi cção, a Utopia propriamente dita; aqui se desenvolve a narra-

tiva de Hitlodeu sobre a ilha imaginária, a fi cção propriamente dita que ao mesmo tempo 

revela virtualidades ocultas na realidade; e fi nalmente, de novo um breve discurso sobre 

esta ‘Utopia’; as notas fi nais do próprio More sobre a narrativa de Rafael Hitlodeu, isto é, 

o autor do livro, levantam algumas objecções ao que ele próprio escreveu, atribuindo-o à 

personagem Rafael Hitlodeu. O último nível de discurso incide sobre o imaginário, a fi cção 

para a completar, por assim dizer, para a confrontar com a própria realidade.

O contraponto ao primeiro plano crítico da sociedade real, em forma de sonho des-

perto, é a descrição da “ilha”, dos seus habitantes, costumes, ordem, leis sociais, hábitos, 

organização, etc. A cidade representa, neste sentido, a habitação propriamente humana. 

É a arquitectura à dimensão humana, embora seja uma arquitectura que escapa às coor-

denadas espaciotemporais.

Esta fusão de “sonho acordado”, de refúgio no sentido afectivo, mas racionalmente deli-

neado, condensa em si mesma as soluções para os males humanos e sociais, as aspirações 

e ideias culturais de uma época, de uma sociedade; é, em suma, como um espelho, não 

retrovisor, mas antevisor do futuro. Isto mesmo levou Victor Hugo a afi rmar que “a utopia 

é a verdade de amanhã”, e Lamartine, no mesmo sentido, que “as utopias são verdades 

prematuras”.
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O mundo da utopia de More não tem lugar nem tempo (u-topos e u-cronos ), o que o 

torna plenamente ideal e o situa nas possíveis realidades ou, melhor dito, nas puras idea-

lidades fantásticas, meras criações do espírito humano; é uma ilha circular, mas que tem 

a característica de ser ao mesmo tempo fechada e aberta. Fechada ao exterior, a arte e a 

natureza fortifi caram de tal modo os lados que qualquer desembarque seria impossível; 

mas ela está aberta ao interior por esse golfo que é ao mesmo tempo um lago e um porto, 

de difícil acesso, portanto fechado, mas acolhedor, uma vez ultrapassadas as primeiras 

difi culdades. Ela é, em si mesma, uma imagem complexa, reunindo as ideias de fecha-

mento e abertura. 

A forma circular acentua a ideia de fechamento sobre si mesma. Mas a linha circular 

não é fechada, ou melhor, não é imediatamente fechada (Marin 1973, 139). Nela se abre 

uma concavidade interna, fazendo um grande meandro. Esta forma da ilha, em que o 

centro é vazio e pleno, interior e exterior, tal como o círculo insular é fechado e aberto, 

acolhedor e hostil, é a marca da prática utópica, prática circular que afi rma a negação e 

nega o negativo. Esta prática manifesta-se aqui na estrutura do texto utópico: é um tecido 

de narração e descrição, de imaginário e real, de tempo e espaço; o tempo da narração é 

um tempo indefi nido, e não se inscreve a narração na cadeia descritiva. As personagens, 

os utopianos, tomam forma viva, de certo modo, tornam-se autónomos do próprio nar-

rador. Têm um espírito muito agudo e fi no, cultivam o amor pelo estudo e pela leitura, 

e assim adquirem capacidades de propor novos meios para alcançar a emancipação da 

humanidade. Dotados de notável aptidão para as artes e descobertas úteis ao bem-estar 

e à vida humana, os utopianos contribuem para um contínuo progresso da sociedade em 

que vivem. Aqui não estamos perante uma sociedade fechada, mas uma sociedade que 

contém dentro de si mesma o gérmen da “persistência da utopia”. Ou, por outras palavras, 

a utopia de More não é uma sociedade ou um Estado fechados, completos, mas uma 

sociedade entre outras, que assintoticamente se irá aproximando de uma sociedade ideal.

No fi nal da narrativa de Hitlodeu, portanto no fi nal da “Utopia” propriamente dita, More 

toma a palavra, mudando aqui de novo o nível de discurso, e dá-nos as suas primeiras 

impressões sobre o que acabara de ouvir, ou melhor, sobre o que ele próprio acabara 

de imaginar pela voz de Hitlodeu: “Logo que Rafael acabou a narrativa, ocorreram-me 

em grande número as coisas que se me tinham afi gurado absurdas nas leis e nos costu-

mes dos utopianos, tais como o seu sistema de guerra (...). O que principalmente alterava 

todas as minhas ideias era o fundamento sobre o qual se edifi cou aquela estranha repú-

blica, quero dizer a comunidade de vida e de riquezas, sem intervenção do dinheiro. (...) 

Depois tomei-o pela mão para o levar a cear, dizendo que para outra vez teríamos oca-

sião de meditar mais profundamente aqueles temas e debatê-los com mais pormenor. 
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Deus permita que um dia isso me seja possível! Porque, se por um lado não posso concor-

dar com tudo quanto esse homem disse, (...) por outro lado confesso que há nos utopianos 

uma porção de instituições que desejo ver estabelecidas nos nossos países” (More 2012, 

181-182).

A ‘Utopia’ propriamente dita está incrustada como uma pedra preciosa no livro intitu-

lado Utopia: é a narrativa de Hitlodeu da Ilha sem lugar nem tempo, com os habitantes 

peculiares, seus costumes, suas leis, etc. Por um lado, dela se distancia More, por assim 

dizer, como se não fosse ele o autor e lhe ocorressem sérias dúvidas com respeito ao que 

ouvira – “ocorreram-me em grande número as coisas que se me tinham afi gurado absur-

das nas leis e nos costumes dos utopianos, tais como o seu sistema de guerra”. Por outro 

lado, confessa que “há nos utopianos uma porção de instituições que desejo ver estabe-

lecidas nos nossos países”.

A utopia – a narrativa de Hitlodeu – é uma obra inacabada, não completamente satisfa-

tória. Exigiria um regresso, regresso este que, do ponto de vista da estrutura das modalida-

des – real1/fi cção, mundo possível/real2 –, seria como um prolongamento de um metadis-

curso sobre a fi cção  ou mundo possível, um retorno do mundo real ao mundo imaginário. 

Este retrocesso só é possível porque o ponto de partida foi o real1, mas teria de ser um 

retornar ao mundo imaginado/possível. 

Mas, neste fi nal, encontramo-nos perante uma situação paradoxal:

Ou nos aconteceria o mesmo que ao Marco Polo de As Cidades Invisíveis, a quem o Grão 

Kan pede que encontre uma cidade com a qual sonhou e depois lhe venha dizer se o seu 

sonho corresponde à verdade. A resposta de Marco Polo só pode ser: não há dúvida de 

que mais tarde ou mais cedo embarcarei nesse cais, mas não voltarei para to contar. A 

cidade existe e tem um simples segredo: só conhece partidas, e nunca regressos (Calvino 

1996).

Ou teríamos de concordar com a afi rmação aparentemente paradoxal – “A Utopia (de 

More) não é uma utopia”. O que quer isto dizer? More não está a visualizar um “Estado 

ideal” na sua perfeita redondez, mas a propor, através da narrativa de Hitlodeu, uma pos-

sível solução para a organização política e social, para a vida comum de uma sociedade, 

suas leis, costumes, etc. Essa proposta, não defi nitiva, nem fechada, nem acabada, é a 

“utopia” de More. Uma resposta possível, não a resposta fi nal para os males da sociedade 

do seu tempo. 
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Resumo

A alimentação é uma necessidade de todo o ser vivo, que só pode lutar contra a morte e crescer 

integrando no seu corpo elementos seleccionados do mundo exterior a que se chama alimentos. 

Como tantas outras necessidades vitais, a alimentação não pôde eximir-se à interferência religiosa, 

sob a forma de tabus e outros tipos de restrições, quer para evitar a infracção destas normas sob a 

forma de pecado, quer para tributar à divindade uma homenagem de latria sob a forma de sacrifícios, 

quer ainda para compensar o prazer haurido da manducação. E assim se impuseram restrições alimen-

tares e ritos, inicialmente sacrais, muitos dos quais subsistem sob formas de protocolo às vezes bem 

complicadas. Estas interdições versaram sobre certos tipos de alimentos considerados “impuros” e 

determinados troços do calendário considerados “de penitência”. Muitas destas normas ainda subsis-

tem, outras perderam-se, mas outras há que nasceram (ou renasceram) como cogumelos.
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abstinência; vegetarianismo.

Abstract

Nourishment is a necessity of every living being that can only resist death and grow by incorpo-

rating in its body elements selected from the outside world called food. Like so many other vital 

needs, food could not be exempted from religious interference, in the form of taboos and other 

types of restrictions, either to avoid the violation of these norms in the form of sin, or to tax the deity 

with a tribute of latria in the form of sacrifi ces, or even to compensate for the delighted pleasure 

of eating. Thus, food restrictions and rites, initially sacral, were imposed, many of which subsist 

under sometimes complex protocol forms. These interdictions dealt with types of food considered 

“unclean” and certain sections of the calendar considered “of penance”. Many of these norms still 

exist, others have been lost, but others have been born (or reborn) as mushrooms.

Keywords: feed, need; religion, guardianship; taboo food; sacrifi ce; ritual; fasting; abstinence; 

vegetarianism.
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Fui colega de liceu do Prof. José Esteves Pereira. Depois, os nossos caminhos correram 

separados: estudámos em universidades diferentes, cumpri o serviço militar, orientei a 

minha vida no ensino secundário, enquanto Esteves Pereira seguia a sua brilhante carreira 

universitária. Os nossos rumos, bem separados, foram contudo quase tangentes, porque 

Esteves Pereira, formado em Filosofi a, enveredou pela História das Ideias, e eu, nos espaços 

livres deixados pela docência, continuei investigando e depois – bem tarde – escrevendo 

sobre História, numa vertente difícil de defi nir, mas onde se cruzam as mentalidades, as 

ideias, as convicções superfi ciais e profundas do homem, que, mesmo que a não desenvol-

vam, sempre implicam uma tomada de posição existencial e fenomenológica. E as esferas 

tangentes vieram a cruzar-se. Acedi a quase toda a obra de Esteves Pereira, acompanhei-o 

em jornadas ao Brasil, com ele venho conversando regularmente, e aqui lhe dedico este 

texto sobre a temática acima referenciada como se estivesse a conversar com ele num 

restaurante de aldeia do nosso Minho, frente a um prato de cabrito à Serra de Arga, a ser 

regado por uma malguinha de verde tinto, daquele que chora pelo interior da malga. 

***

A alimentação é-nos tão estrutural, que tudo o que é humano a enforma

O homem, como todos os seres vivos, só tem capacidade de crescer incorporando no 

seu organismo materiais externos que assimila ao seu protoplasma e que são absoluta-

mente indispensáveis à sua subsistência e crescimento. Caso contrário, não cresce, e só 

subsiste crescendo. Todavia, a fonte de alimento, no caso do homem e dos outros animais 

moventes, não coincide com a fonte da água, essoutro ingrediente indispensável à vida. 

Apesar de tudo isto, homem e animais também envelhecem, como condição própria da 

sua natureza, e ao fi m dum período certo de tempo de resistência acabam por morrer: os 

seus organismos necessitam do concurso destes materiais exógenos, sob pena de a curto 

prazo alguns dos seus órgãos acabarem por defi nhar por falta de exercício e morrerem. 

A alimentação é, por isso, também condição de sobrevivência de cada indivíduo e de todo 

este género humano, em função da felicidade haurida pela satisfação das necessidades 

vitais. Por causa da dependência dos organismos humanos em relação ao meio exterior, a 

cultura foi chamada a dar uma resposta também nesta vertente. E não foram só respostas 

sociais e económicas as solicitadas. Foi necessário reforçá-las pelo apelo ao sobrenatural e 

conferir-lhe a sanção reforçadora da religião, que nos obriga a sustentarmos o corpo e nos 

impõe os modos mais efi cazes para este efeito, recomendando, impondo ou ditando tabus 

sobre ementas, rituais e modos de proceder.
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A ingestão de alimentos representa a incorporação no nosso ser corporal de materiais 

que lhe são estranhos e que o organismo, por força das operações de assimilação, con-

verte e integra no seu próprio ser. Em termos de metafísica tradicional, podemos dizer 

que o acto alimentar constitui uma operatio, como diria S. Tomás, uma operação em que 

o sujeito é o assimilante e o objecto a matéria assimilada. Do ponto de vista do existente 

que come, a selecção, preparação e manducação dos alimentos aparece como uma rela-

ção de mundanidade dominadora, em que do mundo circunstante é seleccionada uma 

porção de matéria dominável e integrada na substância assimilante através de determina-

dos procedimentos sufi cientes para a tornarem exequível; e, se esses procedimentos dão 

trabalho, o processo assimilador dá gosto e prazer: daí resulta uma relação de mundani-

dade saldada pela exploração da parcela assimilável em favor do sustento e/ou do prazer 

do assimilador. Como toda a relação hedonista, esta cedo passou a ser regulamentada 

pela moral e, correlativamente, pela sua guarda avançada que de há muito passou a ser 

a religião: o prazer e as coisas que o proporcionam só poderiam ser dons dos deuses; por 

isso, face a eles, além da gratidão e acções de graças, era necessário não abusar da sua 

utilização e proteger o respectivo uso, rodeando-o de normas e tabus. Daí que tantos 

alimentos agradáveis ao paladar e à vista como o fruto proibido do paraíso (Gn 3, 6a) se 

tornassem pecado e acabassem interditos.

Milagres alimentares

As conotações religiosas ligadas aos alimentos e à alimentação fi zeram deles objectos pri-

vilegiados de milagres. Um dos mais recorrentes é o da sua multiplicação, tanto mais impor-

tante quanto foram produzidos em populações em geral acossadas pela fome. A multipli-

cação dos pães por parte de Cristo, normalmente tida por sinal da eucaristia, foi abundan-

temente referida nos Evangelhos1. Foi, por isso, milagre recorrentemente atribuído a vários 

santos. Façamos um breve levantamento ao correr do fi cheiro. Assim, as narrativas sobre 

a multiplicação dos alimentos aparecem-nos ao longo dos séculos por diferentes vozes: 

o visigótico  San Millán de la Cogolla (século VI) (Silva 2012, 352); San Juan de Ortega, no 

caminho de Santiago, para alimentar peregrinos necessitados (Valiña Sampedro 1985, 69a); 

Santa Senhorinha de Basto (segundo escritos dos séculos XII-XVI, que albergam estereóti-

pos já bem consagrados na tradição hagiográfi ca, como a multiplicação de alimentos de 

origem beneditina2); Santo Isidro; Santa Inês de Monte Pulciano (1274-1317); S. João Baptista 

da Conceição (1561-1613); S. João Francisco Régis (1597-1649); S. Vilibrord de Utrecht, que fez 

1 Mt 14, 13-21; Mc 6, 32-44; 8, 1-10; Lc 9, 10-17; Jo 6, 5-15.
2 Gameiro 2000, 105, 106, 123.
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nascer vinho num casco vazio (e outros santos houve também a quem se não esgotou o vinho, 

como Santo Otmar de Saint Gallpor, que sempre o tinha no seu barril3); e na passagem do 

século XVI para o XVII, mas já sob uma forma monetarista, não se esgotaram os dons desti-

nados aos pobres, pelo B. Bartolomeu dos Mártires (Sousa 1619, 546-547 e 550-551 (4, 25-26)).

Contudo, há que observar que estes milagres não têm uma fi nalidade de exibição ou 

gastronómica, antes sendo sublimados pelo tópico da caridade: de Cristo se diz mesmo 

no evangelho que “teve pena” ( , enterneceu-se do fundo das entranhas) 

da multidão faminta, assim mesmo, na voz média (Mc 8, 2a). Não se esqueça igualmente 

o signifi cado tradicional da multiplicação de recursos na cultura judaica. Conta o Talmude 

que, quando se pretendeu reutilizar o Templo de Jerusalém após as profanações hele-

nísticas, descobriu-se que só havia uma âmbula de azeite para acender a menorah; i.e., 

só havia azeite para um dia, quando era necessário que este candelabro de sete braços 

estivesse permanentemente aceso nos oito dias da Festa da Dedicação; pois o que se 

verifi cou foi que o azeite desta âmbula durou precisamente os oito dias necessários para 

preparar novo azeite puro4. 

Este milagre aparece já referido como tendo sido protagonizado pelo profeta Eliseu 

(2Re 4, 43). Deve, porém, referir-se que, habitualmente designado como “multiplicação dos 

pães” ou “multiplicação dos pães e dos peixes”, este milagre não só consistiu numa produ-

ção de alimentos (como se fosse um acto produtivo embora miraculoso), como também 

redundou num milagre de partilha infi nda, até à saciedade e à sobra (o que está em causa 

é um resto de partilha). Aliás, nas narrativas da instituição da eucaristia, assim como no 

seu anúncio aquando da “multiplicação dos pães”5, o que se tem é o cuidado de dizer que 

Jesus partiu ( ) os pães e os peixes e os deu a comer ( ). Sintomaticamente, a 

celebração da eucaristia era, nos primeiros tempos, denominada “fracção do pão” (

) (Act 2, 42b; Dufour 1983); e no antigo cânon da missa (oração eucarística I) 

se diz ainda que Jesus, depois de tomar o pão e pronunciar a bênção, o “par tiu” (frĕgit).

Alimentos sacralizados

O azeite, para além da sua utilização nas várias liturgias (sacra e régia), era um alimento 

são, o único que podia ser usado como “adubo” da comida em dias de abstinência. E 

era tão grande o rigor posto no cumprimento deste hábito (com estipulação canónica, 

aliás), que, aquando da carestia de 1817, o governo pediu – e conseguiu – que o delegado 

3 Tavares 1990, 145b, 181b, 114b, s.v.
4 História reproduzida por A. Couto (2014, 130). 
5 Jo 6, 11-12; Mt 19b-21; Mt 26, 26-29 e par. Mc 14, 22-25; Lc 22, 14-20; 1Cor 11, 23-25. 
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apostólico autorizasse que na quaresma desse ano se consumisse, em vez de azeite, unto 

ou gordura de porco em todos os dias de peixe (sc., de abstinência) (apud Alves 2001, 111).

Havia, primeiro no tabernáculo e depois no templo de Jerusalém, 12 pães sagrados, os 

“pães do rosto” (iehem panîm). Aí colocados de sábado a sábado diante do rosto de Deus, e 

tantos quantas as tribos de Israel, era interdito consumir estes pães: ao fi m dos sete dias que 

antecediam a reposição por novos pães frescos, eram os sacerdotes que os consumiam no 

recôndito do tabernáculo, longe das vistas dos homens, porque eram propriedade divina. 

Conta a Bíblia (1Sa 21:1-6; cf. Mt 12:3-7; Lc 6:1-4) que só uma vez este interdito foi violado e 

em apenas 5⁄12 do total; aconteceu quando David, fugido de Saul, que o perseguia, pediu a 

Aquimelec, sacerdote de Nob, 5 desses 12 pães para se alimentar a ele e aos combatentes 

que o acompanhavam, o que lhe foi outorgado, dada a necessidade em que se encontra-

vam. Jesus, seguindo o modelo da argumentação rabínica, fez do narrado nesta perícope 

um tipo mediante o qual justifi cou que os seus discípulos, para matar a fome, colhessem 

espigas num dia de sábado. Elevou a maiores consequências este modelo argumentativo, 

“do menor para o maior”, para deixar fi car claro que o conjunto constituído por Ele e Seus 

discípulos tinha maior importância que o de David e seus guerreiros6.

As árvores de Natal, originariamente parecem ter representado a árvore do paraíso. 

Por isso eram decoradas com maçãs (Duarte 2002, 146a ). Hoje, um pouco por todo o 

Algarve, já se substituem as maçãs por laranjas, e estas nem sempre aparecem pendentes 

da árvore, mas até dispostas nos degraus duma cascata, com fi nalida de ornamental.

Refeições comunitárias

Os sacrifícios públicos aos deuses realizados pelos romanos eram pretextos, ao que se 

dizia, para grandes comezainas colectivas. Os que ofereciam os sacrifícios encontravam 

neles um pretexto para evidenciarem a sua piedade para com os deuses e a solidarie-

dade para com o povo, que assim confraternizava entre si e em homenagem aos deuses. 

Ainda há pouco era costume (segundo pude observar no Soajo) oferecer uma refeição 

(ordinariamente de bacalhau) às pessoas que tinham vindo de fora para participar num 

funeral (depois estendido a todos os circunstantes). Os repastos fúnebres sobre as campas 

tinham já sido reprovados pelo concílio de Elvira (c. 304), e as constituições de D. António 

de Guevara (bispo de Mondonhedo, 1511) constatavam – e proibiam – que “en los mor-

tuórios que hacen y el día de todos Santos, comen y beben y ponen mesa dentro de las 

iglesias, y, lo que es peor, ponen jarros y platos sobre los altares, haciendo aparador de 

ells” (apud Barreiro 2008, 40-41 n. 5).

6 Ex 25, 23-30; Lv 24, 5-9; 1Sam 21, 2-7; Mc 2, 23-26; interpretação de Couto 2014, 196 (3-4).
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De qualquer modo, todas as culturas, de um modo geral, valorizam as refeições em 

comum. Assim as praticavam os Lusitanos, segundo o testemunho de Estrabão (Estrabão, 

Geogr., 3, 6-7; 1966, 57-59). Estas refeições, de acordo com a descrição estraboniana, pare-

ciam ser as habituais, consumidas em bancos construídos no interior das casas, como os 

que a arqueologia revelou. Todavia, as refeições colectivas aparecem a maior parte das 

vezes como celebrações religiosas, comunitárias e também conjugadas com uma vertente 

alimentar. Tão recorrentes são os sacrifícios de animais e a participação do povo na man-

ducação da vítima imolada e parcialmente consumida pelo fogo (Cf. v.g. C. Grotannelli 

1996, 106-111), que muitas vezes – e sem que as fontes o contradigam – se tem identifi cado 

estes sacrifícios com celebrações colectivas. Assim, por exemplo, se pensa das fogaças de 

Santa Maria da Feira e de outros “bodos aos pobres”, tantos deles originados em votos 

aos santos por ocasião duma calamidade pública. Os judeus, porém, porque, depois de 

expulsos do Egipto, eram um povo marginal vivendo no inóspito deserto do Sinai, tinham 

necessidade de aproveitar todos os recursos alimentares, e cedo aprenderam a distinguir 

a convivência das refeições colectivas dos sacrifícios em honra de Iavé, altura em que, 

então, a vítima era completamente consumida pelo fogo. A participação nos sacrifícios, 

i.e., assistir a eles e consumir a carne sacrifi cada, foi manifestação de piedade que o paga-

nismo prescreveu e, correlativamente, que o cristianismo proscreveria. Era mesmo uma 

demonstração de fé cristã a abstenção do consumo de carne sacrifi cada (Act 15, 29a; 21, 

25b), o que os cristãos sempre cumpriram. O imperador Décio (r. 249-251), efectivamente, 

tendo em vista a uniformização do comportamento religioso dos habitantes do Império, 

determinou que todos, sem excepção, deveriam fazer e participar em sacrifícios aos deu-

ses, consumindo juntamente com as outras pessoas a carne sacrifi cada. A recusa cristã foi 

terminante e deu origem à perseguição dos infractores, que morr eram mártires.

Interditos e proibições alimentares

Por outro lado, a integridade do corpo como condição da própria vida tem sido objecto de 

toda uma série de tabus em todas as civilizações, embora diversos de umas para as outras. 

Tudo o que penetre no corpo está sujeito a regulamentos e restrições. As fl echas e, depois 

delas, também as armas metálicas penetrantes tornaram-se os objectos mais explícitos do 

terror, mais do que as contusões provenientes de pedras arremessadas ou batidas sobre 

os corpos, especialmente os crânios dos adversários: os índios brasílicos combatiam com 

arco e fl echa, em que eram exímios; mas a morte, com todo o seu ritual, dum homem 

“por cordas” para ser devorado era provocada por um golpe de clava que devia ser des-

ferido com grande perícia (Couto 1995, 104). A morte humilhante de S. Sebastião por se 
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ter negado a participar num sacrifício propiciatório foi ordenada aos seus camaradas de 

armas; estes dispararam fl echas sobre o seu corpo, mas não o mataram. 

As setas representadas nas pinturas rupestres da arte franco-cantábrica têm sido vis-

tas, na interpretação de Leroi-Gourhan, como símbolos fálicos (Leroi-Gourhan 1964, 92, 

fi g. 7). Suportar a penetração fálica foi, nas civilizações clássicas, vista como humilhante. 

Permitia-se que se fi zesse sobre um escravo, mas nunca que de um escravo fosse rece-

bida. As não esposas sobre quem se exercia a penetração ou eram escravas ou mulheres 

públicas (escravas ou libertas, mas sempre socialmente desconsideradas). As matronas, 

sem cujo concurso não haveria prole, eram mantidas sob apertada vigilância social e facil-

mente sujeitas a repúdio, e o tálamo conjugal sempre interdito a quaisquer intrusos e 

sujeito a tabu, sacer. 

Similarmente, sempre houve um cuidado extremo com essoutra penetração no corpo 

que é constituída pelo alimento; daí os cuidados na confecção, acondicionamento e intro-

dução dos alimentos na boca. É dessa ideia que derivam tantos rituais, nomeadamente 

lavagens, selecção de iguarias e tantos preceitos de etiqueta. E, se é através do alimento 

que muitas vezes se instilam os venenos, também todos os tratados se fazem no convívio 

duma refeição amiga, senão mesmo fraternal, como prova da lealdade de quem convida, 

acompanhados dos habituais brindes, onde a presença do provador era o mais possível 

disfarçada. Um romance de Roger Vailland, precisamente intitulado La Fête (Vailland 1960), 

passado num fi m-de-semana de amor e gastronomia, deixa-nos ver que se faz festa sempre 

que algo penetra no corpo. (Inversamente, toda a excreção se faz discretamente: defeca-

-se num lugar escuso,  (Mt 15, 17b); e lançar excrementos sobre uma pessoa era, 

na nossa Idade Média, crime tão grave como homicídio e estupro). Na revisão da Lei e dos 

Profetas que intentou, Jesus de Nazaré procurou inverter o conceito tradicional da ali-

mentação. Em primeiro lugar não Se coibiu de comer com todo o tipo de pessoas (pobres, 

ricos, fariseus, escribas), arrostando o risco de lhe chamarem glutão e bêbedo por contra-

riar os hábitos instalados de os profetas fazerem jejum (Mt 11, 19); e foi ainda mais longe, 

invertendo o preceito etnográfi co, através do absurdo de a contaminação não ser oriunda 

daquilo que entra pela boca mas do que dela (i.e., de dentro do homem) sai (Mt 15, 11). 

Mas nenhuma destas atitudes jesuânicas veio a ter sucesso: o cristianismo prescreveu 

jejuns, como todas as religiões suas contemporâneas, e em breve se inauguraria a era 

ascética na Tebaida; e a orientação ética continuou no sentido de se prescrever o pecado 

exterior, apesar das boas intenções sobre os pecados de pensamento e de desejo. 

São do conhecimento comum as restrições alimentares que ainda impendem sobre os 

judeus e os muçulmanos. Antropólogos e sociólogos, designadamente Émile Durkheim, 

afi rmaram que sempre se observou o tabu alimentar relativamente ao totem. Entre as 
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populações australianas, porém, em meados do século XIX já estes hábitos, se os houve, 

se encontravam em recessão; contudo, as populações ainda praticavam um ritual que 

Durkheim classifi cou como “positivo” – a intichiuma, espécie de iniciação que, mediante o 

derramamento de sangue sobre rochedos que assinalavam o trânsito (e a presença) dos 

antepassados, se conseguia que fosse aliviado esse tabu e permitido o consumo de partes 

(comestíveis) do animal ou planta totémico (Durkheim 1982: mxm 312 n. 36). 

No caso judeu, o fundamentalismo dos mais rigoristas levou a uma verdadeira indústria 

de produção de alimentos košer, que em muito ultrapassa os mandamentos da Tora. No 

Génesis, é interdito o consumo da traseira dum animal (Gn 32, 33), e no Levítico deter-

mina-se que se não consuma a gordura dos animais sacrifi cados, designadamente a que 

envolve os intestinos (Lv 7, 22s ). Mas é no seu capítulo 11 que fi gura o rol dos animais cujo 

consumo é interdito (kašher): os ruminantes de casco fundido (perissodáctilos), lebre e 

coelho, peixes que não possuem barbatanas nadadeiras e escamas, aves de caça (Lv 11, 

2b-19). Por outro lado, todo o animal abatido para consumo deverá ser sangrado, não 

sendo permitido o consumo de sangue, porque, diz Deus no Levítico (Lv 17, 10-12), a vida 

da carne reside no sangue. É uma forma religiosa e relativa a três culturas bem identifi ca-

das a de dar corpo a esse condicionante universal que é o tabu do sangue. A renovação 

da Lei no período pós-exílico acrescentou com muita veemência a interdição do consumo 

de carne de porco, animal que tem o casco fendido mas não rumina (Dt 14, 8). E, tal como 

o porco, também foram considerados impuros e portanto impróprios para o consumo 

humano os camelos, que têm também o casco fendido, e os coelhos e lebres. Grande 

parte destas interdições alimentares foi retomada pelo islão, que proíbe o consumo de 

carne putrefacta, bem como do sangue e de carne de porco (Alcorão 2, 168). Esta interdi-

ção não se aplica, porém, aos cristãos, que se baseiam numa permissão dada a S. Pedro 

(Act 10, 10-16), a quem Deus ordenou que ingerisse vários alimentos que a Lei interdizia 

por impuros. 

A maior parte destas interdições é por nós justifi cada por razões de higiene alimentar, 

geralmente pelas doenças que facilitam, senão mesmo induzem: complicações gastroin-

testinais, ácido úrico, febres, na sua maioria fantasiosas. Não obstante, e o caso do sangue 

é paradigmático, as explicações são, quando tal é possível, de ordem religiosa. Assim, a 

interdição do consumo da traseira dum animal é justifi cada por ter sido no nervo ciático 

que o anjo feriu Jacob quando lutou com ele (Gn 32, 33). Explicação considerada mais 

fecunda é a de Émile Durkheim, que as relaciona com os cultos totémicos tradicionais: 

ingerir a carne de certos animais equivaleria a ingerir a de antepassados, constituindo por-

tanto um canibalismo em diferido (Durkheim 1982). Estas observâncias, porém, podiam 

transcender o mero ritualismo farisaico e revestir-se da tonalidade de gesto compensador 
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de reparação e amor de Deus. Estão neste caso os cripto-judeus portugueses, que, inter-

ditados da prática de grande parte dos preceitos da Lei, em compensação, praticavam 

alguns ritos não obrigatórios, para iludir as perseguições de que eram alvo. Geralmente, 

eram restrições não prescritas, como a abstinência de carne na altura das festas e nas 

refeições que assinalavam o fi m dos jejuns (Révah 1975, 223-224).

É também sob a forma alimentar que se defi nem os sacrifícios pessoais, a ascese e 

outros modos de prestar culto à divindade através do sacrifício pessoal. É o caso das prá-

ticas de jejum. A fi delidade com que os judeus observavam as restrições alimentares e os 

períodos de jejum constituía um elemento identifi cador dos judaizantes que subsistiam 

em Portugal apesar da perseguição inquisitorial, como podemos ver nos textos dos edi-

tais da fé (Révah 1966). O jejum e a abstinência de carne desempenharam um grande 

papel no consumo alimentar português nos tempos antigos e deixaram marcas ainda visí-

veis. A interdição do consumo de carne em largos períodos do ano (todas as sextas-feiras, 

quaresma e advento dito “quaresma de S. Martinho”, vigílias dos apóstolos e de festas 

maiores como o Natal e Santa Maria de Agosto ou Assunção; i.e., 37,3% dos dias do ano) 

induziu a importância da salga do peixe, bem como da salicultura e do activo comércio do 

sal das nossas marinhas de Caminha a Setúbal anteriormente ao século XIX. É também na 

observação destas restrições alimentares que tem origem a instituição da forma de que 

se reveste a ceia de Natal ou consoada; de facto, a véspera de Natal, a 24 de Dezembro, 

como era próprio das vigílias, era dia de jejum e abstinência, em que só era permitida uma 

refeição abundante e que tinha de ser de peixe; essa refeição abundante foi reservada 

para a noite, para a ceia, porque as pessoas fi cavam a pé para irem à missa “do galo”, à 

meia-noite; como no Inverno é difícil conseguir peixe fresco (a Ribeira de Viana do Castelo, 

que o conseguia, cozinhava badejo na noite de Natal), o conduto tinha de ser de dois pei-

xes que se podiam secar: bacalhau ou polvo. E assim se enraizou como consoada a ceia de 

Natal com bacalhau (cozido com troços e batatas, o mais barato a que podia aspirar essa 

sociedade pobre).

Todas as regras monásticas e conventuais incluíam normas alimentares, geralmente res-

tritivas, embora igualmente as haja também proactivas. Estão neste caso as relativas ao 

consumo do vinho. O islão proíbe-o terminantemente; mas o cristianismo, porque esta 

bebida é indispensável à celebração da eucaristia, nunca proibiu o vinho, embora reco-

mendasse a moderação no consumo. A ordem de Cister, até, recomenda a ingestão de 

um copo de vinho à refeição (em contraste com a generalizada imposição da abstinên-

cia). Ora, esta recomendação regular foi um dos mais decisivos estímulos à expansão do 

cultivo da vinha na Europa Média a partir do século XIII, e é até possível sobrepor o mapa 

do avanço das fundações cistercienses ao da expansão do cultivo da vinha no centro da 
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Europa. E, repetindo o milagre de Caná (Jo 2, 1-10), de Santa Senhorinha de Basto se diz 

que transformou água em vinho (Gameiro 2000, 113, 123), e o mesmo consta da biografi a 

de Santa Zita, que fora criada de servir (Tavares 1990, 150b) – tão importante era o vinho 

na dieta alimentar.

Os jejuns sempre foram exercícios de ascese desde Jesus Cristo e o Seu jejum de 40 dias 

no deserto, passando por todos os místicos antigos e do grand-siècle. Santa Senhorinha 

de Basto, que castigava o corpo com o uso constante dum cilício de pêlo de cabra e dis-

ciplinas desde os 15 anos, abstinha-se completamente de carne e de vinho. O pão que 

consumia diariamente era “feito com pouca de água, cinza e sal misturado, de modo que 

um terço fosse de farinha, um terço de sal e outro terço de cinza” (Tavares 1990, 150b). 

Célebres fi caram os jejuns de S. Jerónimo, a fome que passou S. Francisco de Assis, a 

austeridade de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, e de tantos outros santos. Contudo, no 

grand-siècle, pôde assistir-se até à alternância de penitência e deboche, inclusivamente 

por parte da mesma pessoa, como a duquesa de Berry, que pendularmente se recolhia a 

fazer retiro no convento das carmelitas de Saint-Germain, em Paris. 

As mortifi cações alimentares constituíram também formas de homenagear os santos. 

Logo que, ainda menina, Madre Teresa da Anunciada soube que os sábados eram dias 

dedicados a Nossa Senhora, “os jejuava todos a pão e agua por especial obsequio á Mãe 

de Deus” (Clemente 1763, 7). E tantos outros exemplos semelhantes se podem colher  das 

hagiografi as.

O vegetarianismo

São razões de ordem religiosa as que têm sido invocadas para impor uma dieta vegeta-

riana, desde os órfi cos e os pitagóricos, por motivos da sua crença na reencarnação. Nos 

tempos clássicos, antes de o judeo-cristianismo ter imposto a ideia dum tempo linear de 

sentido único em direcção a uma meta superior, pensava-se que a história era reversível, 

isto é, que a nossa experiência actual era a mesma ou semelhante às de outras vividas 

por outros homens em épocas distantes, e que os mesmos homens já haviam vivido as 

experiências que nós hoje viveríamos, por se cumprirem ciclos aos quais se retornava. 

E muitos destes homens poderiam ser aqueles com quem nos cruzávamos, até porque 

estaríamos sujeitos a um destino igual. A entrada da moral nesta concepção de vida deu 

origem à crença de que os homens tinham de saldar os erros que tivessem cometido em 

vida, só sendo considerados livres do fadário de sucessivas reincarnações aqueles que 

tivessem, fi nalmente, pago por todos os crimes passados; assim se entende o fragmento 

em que Pitágoras se insurgiu contra um homem que maltratou um cão, porque poderia 
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ser  (a alma dum amigo) reconhecível até pelo ladrar (Kirk & 

Raven 1982, 224 n. 268).

Há também outras religiões e sistemas fi losófi cos que adoptam o vegetarianismo, como 

jainistas, krišnas, budistas, adventistas do sétimo dia e algumas correntes de espiritismo 

e teosofi a. O vegetarianismo deu origem, a partir de 1944, à corrente vegan, criada por 

Donald Watson (1910-2005) numa reunião com mais seis pessoas, que se desfi liaram de The 

Vegetarian Society, criando uma outra bem mais radical, uma vez que excluía o consumo 

de quaisquer alimentos e outros produtos de origem animal incluindo lacticínios e ovos. 

Esta exclusão não incidia só na alimentação, mas também noutros domínios: recusava-se o 

uso de peças de vestuário de origem animal, como a seda e lã, mobiliário com inclusão de 

peças de tartaruga e similares; cosmética, pérolas verdadeiras, plumas, penas, objectos em  

marfi m, cera de abelha, etc., por terem sido conseguidos com o sofrimento dum animal. 

Esta corrente representa a reposição da interdição bíblica e corânica sobre a carne de caça, 

uma vez que é conseguida com o sofrimento do respectivo animal, com a agravante de que 

um vegan se recusa até ao contacto com locais ou objectos que tenham estado de qualquer 

modo relacionados com estas práticas, o que representa a retoma de práticas rituais antigas 

relacionadas com a sacralidade de alguns objectos e a infracção de certos tabus. Portanto, 

mesmo que o vegetarianismo e o seu refi namento no movimento vegan nos apareçam ape-

nas sob uma forma laica, eles são indissociáveis (pelo menos em tese) de várias práticas e 

crenças religiosas mais ou menos veneráveis pela sua antiguidade.

Nem faltam referentes cristãos a estas concepções e práticas. S. Nicolau Tolentino, por 

exemplo, sempre levou uma vida vegetariana. E, conta a sua hagiografi a que, quando 

estava muito fraco, por compaixão, lhe trouxeram um prato de três perdizes cozinhadas; 

imediatamente as benzeu, elas recuperaram a vida e voaram para o exterior (Tavares 

1990, 109, s.v. “Nicolau de Tolentino”). As ordens monásticas medievais propugnavam a 

abstinência de carne, excepto peixe, esquecidos das referências bíblicas ao cordeiro pas-

cal. Há mesmo, em Santa Notburger de Hochhauser (séc. VII), um caso de lactovegetaria-

nismo (Tavares 1990, 110, s.v.). Este ideal enforma igualmente uma das condicionantes da 

bioética, que interdita a instrumentalização, manipulação e apropriação de todos os seres 

vivos, de qualquer classe e de qualquer dimensã o, micro e macroscópica.

A antropofagia

No âmbito destas refl exões não pode ser esquecido o problema do canibalismo, infrac-

ção do tabu da carne humana como alimento (Titiev 1979, 198), atentatório da preservação 

da espécie na sua dimensão comunitária. De facto, foi esta a mais contundente objecção 
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que os antigos judeus colocaram à eucaristia (sacramento central do cristianismo) quando 

Jesus a anunciou, como no-lo reporta o Evangelho de S. João ao narrar a polémica levan-

tada na sinagoga de Cafarnaum: “como pode este homem dar-nos a sua carne a comer?” 

(Jo 6, 52b). Para os Romanos, a eucaristia foi, com a falta de ídolos, o indicador que induziu 

a acusação de ateísmo aos cristãos, uma vez que comer o corpo e beber o sangue de 

Cristo lhes sugeria práticas antropofágicas (Goldsworthy 2010, 129). 

Passando de lado toda a série de relatos maravilhosos e fantasistas anteriores aos des-

cobrimentos portugueses, atenhamo-nos aos referentes ao Brasil, deslumbrante “novo 

mundo” que se abriu à curiosidade dos europeus, que aí viam riquezas inimagináveis, 

um modelo do paraíso pré-lapsário, mas, contraditoriamente, eivados do desrespeito 

de alguns tabus considerados da essência humana, como os do acasalamento livre e 

da nudez. Os primeiros relatos e a correspondência dos jesuítas revelaram, em meados 

da centúria de Quinhentos, a ruptura duma outra impossibilidade inerente à condição 

humana, que era o canibalismo ou antropofagia. E foram os relatos sobre a quebra deste 

último tabu que mais chocaram os europeus. O consumo de membros do próprio grupo 

– o endocanibalismo – era universalmente interdito (e entre os índios brasileiros também) 

como condição de subsistência do grupo. Mas o exocanibalismo já nos chocava muito 

mais, principalmente a partir do momento em que os colonos europeus verifi caram que 

constituía uma ameaça para eles também. Então, o cuidado foi grande e a repressão de 

casos de canibalismo exercido sobre europeus foi feroz e severamente reprimido (foi até 

um dos motivos para o extermínio dos Caetés, culpados de terem devorado o primeiro 

bispo da Baía).

Os relatos sobre as viagens de exploração do “novo mundo” tornaram-se obras de 

enorme procura. O primeiro foi o relato de Hans Staden (1525-1576), aventureiro alemão 

que visitou por duas vezes o Brasil: a primeira, em 1547-1548, e a segunda, iniciada no ano 

seguinte, com destino ao Rio da Prata; nesta viagem naufragou e, depois de várias peripé-

cias, acabou por fi car prisioneiro dos tupinambás. Estes, em guerra de expansão à custa 

dos tupiniquins (que se tinham pontualmente aliado aos portugueses), tinham chegado às 

praias de Ubatuba (Uwattibi, na leitura de Staden), e aí o aprisionaram em 1552. Já estava 

“por cordas” (i.e., destinado a ser consumido), quando conseguiu cair nas boas graças do 

morubixaba Cunhambebe, a quem serviu de intérprete e informou dum próximo ataque 

tupiniquim, ajudando-o a defender-se. Estava para ser integrado na sociedade índia, mas 

não quis a sorte do Caramuru e conseguiu evadir-se num navio francês para Honfl eur. 

Chegado à Alemanha, aí escreveu o relato das suas aventuras: Warhaftige Historia und bes-

chreibung eyner Landtschaff t der Wilden Nacketen, Grimmigen Menschfresser-Leuthen in der 

Newenwelt America gelegen (Verdadeira estória e descrição duma terra do Novo Mundo, 
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na América, e seu povo de selvagens, nus, cruéis e canibais). Foi publicado em Marburgo, 

na Alemanha, por Andreas Kolbe em 1557 e constituiu logo um êxito. Nesse mesmo ano 

saiu uma segunda edição em alemão, e até ao fi m do século XVI houve um total de oito 

edições. O autor descreve os costumes tupinambás, designadamente o seu canibalismo. 

Todavia, afi rma peremptoriamente que estes índios “não o fazem por fome, mas para dar 

largas ao ódio e à inveja” (Staden 1945, 53), o que vem a convergir com a conhecida afi r-

mação de Michel de Montaigne (1553-1592), que decerto a colheu dele.

Montaigne, conjugando estes relatos com narrativas de exploradores africanistas que 

também lhe chegaram às mãos, conferiu ao canibalismo brasílico um signifi cado de vin-

gança contra os seus inimigos e não uma fi nalidade dominantemente alimentar, embora 

sabendo que lhes comiam os corpos (1580) (Essais, 1, 31). Não foi a esta conclusão que che-

gou Jorge Couto (1995, 101-109), depois duma longa e aturada pesquisa. Couto recorreu 

a várias fontes, das quais fez uma crítica cuidada; e ao argumento, de proveniência sta-

deniana, de que havia ódio às vítimas da antropofagia, achou não se lhe dever dar muito 

alcance, uma vez que grande parte destas “iguarias” era capturada em combate em que 

os captores tinham jogado a vida. O especial ódio que os índios tinham aos portugueses 

é desmentido por casos como o do Caramuru e do próprio Staden (os tupinambás não 

sabiam o sufi ciente de geografi a étnica europeia para saberem distinguir um português 

dum alemão) e corresponde à “má consciência” dos europeus do Norte, que puseram a 

circular a “lenda negra” da colonização ibérica, como se o mercantilismo calvinista tivesse 

algu ma vez sido humanista. 

Exigências de protocolo

Simétrico destes comportamentos é o de as religiões se servirem de protocolos pro-

fanos como as refeições e respectivas etiquetas para exprimirem factos religiosos, como 

sucede, por exemplo, com a missa cristã. Todavia, apesar de a eucaristia se apresentar 

sempre e inequivocamente como alimento apenas espiritual (particularmente depois de, 

na sua apresentação, as “partículas” serem muito reduzidas), não faltam narrativas de 

milagres segundo as quais houve santos que durante anos o único alimento que inge-

riram foi a hóstia consagrada. Foi o caso da medieval Santa Liduína (1380-1433) (Tavares 

1990, 93b) e, no nosso tempo, da Beata Alexandrina de Balasar.

Dada a importância semiológica deste sacramento e respectivos sinais, foi desde muito 

cedo tema de várias lendas mais ou menos mitiformes. S. Magloire de Dol, santo do século 

VI que teria mantido um relacionamento frequente com os anjos, teria recebido a comu-

nhão das mãos de um deles (Tavares 1990, 98a, s.v.). Ora, teologicamente, ministro da 
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eucaristia só o pode pelo menos com o grau de presbítero (embora tal se não exija, como 

sempre foi tradição da Igreja para a distribuir aos fi éis, lembre-se, por exemplo, a estória 

de S. Tarcísio; mas a comunhão pressupõe necessariamente a prévia consagração, e esta 

só pode ser feita por um ministro ordenado e com poderes para este efeito). “Pão dos 

Anjos” lhe chama o hino de S. Tomás de Aquino (“Panis angelicus / fi t panis hominum”), 

e nesta lógica mística se inscrevem, decerto, as aparições do Anjo de Fátima, que dá a 

comunhão aos pastorinhos. Este gesto tinha já uma remota tradição, em que se inscre-

vem, além do referido S. Magloire, Santa Odília da Alsácia (Tavares 1990, 112b, s.v.) e Santo 

Onofre (Tavares 1990, 113b, s.v.), por exemplo.

A hóstia, cujo nome é o mesmo que se dava às vítimas oferecidas em sacrifício e imola-

das em honra dos deuses, imita, no seu formato, os pães cozidos no borralho – portanto, 

achatados – a que se refere a Bíblia (1Re 17, 11b-15) e que ainda hoje se servem em Israel, 

em Haifa, pelo menos para satisfação dos turistas. É esse o formato da hóstia consagrada 

consumida pelo celebrante. As destinadas aos fi éis reproduzem esta hóstia em formato 

reduzido e são, por isso, denominadas “partículas”. Depois, a imaginação poética da mís-

tica cristã erigiu a hóstia em símbolo por excelência da eucaristia: branca, como a pureza 

do Espírito de Deus e a limpeza da alma comungante no estado de graça que se lhe exige; 

circular, porque, não tendo princípio nem fi m, reproduz a magnitude de Deus, a quem 

alberga sob a sua espécie ou aparências.

Constitui ainda uma exigência protocolar, senão mesmo ritual, a purifi cação das mãos 

com que se levam os alimentos à boca antes de os consumir. Foi prática cujo forma-

lismo Jesus Cristo denunciou, pelo que foi censurado por escribas e fariseus vindos de 

Jerusalém, decerto para Lhe fi scalizar os actos (Mc 7, 1-2). Em resposta, Jesus denunciou 

a vacuidade deste gesto, alegando, como se referiu, que a impureza dos homens lhes 

advinha do mau íntimo que os induzia ao mal e não de qualquer sujidade apenas exte-

rior. Era, contudo, um gesto tão arreigado, que os cristãos não o conseguiram abolir e até 

na celebração da missa mantiveram o rito do lavabo, gesto praticado antigamente após 

se recolherem as ofertas vindas da prothesis que deixava as mãos limpas para a celebra-

ção da refeição eucarística. Mas que a lavagem interior é necessária e que a passagem da 

água é um rito signifi cante, atesta-o o baptismo, onde a água lustral constitui a matéria 

sacramental, bem como o gesto de Jesus na Última Ceia, quando Se levantou da mesa, Se 

cingiu com uma toalha e, após verter água numa bacia, passou a lavar os pés aos discípu-

los, não para os purifi car, porque todos eles (excepto um deles) se encontravam “καθαρο , 

limpos” (Jo 13, 1-10); que o gesto é simbólico atesta-o a lavagem dos pés, e não das mãos 

com que se pega o pão e se o mol ha no prato (Mt, 26, 23).
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Considerações iniciais

Ao propor uma homenagem a um amigo ilustre, ao lado do comentário sobre seu 

legado acadêmico, é útil recordar o processo de aproximação que deu origem a uma 

parceria intelectual que se estende desde então. Nosso encontro se fez no bojo da 

aproximação mais ampla de uma geração de brasileiros e portugueses. Esse processo 

data dos anos 1960, sendo liderado, do lado brasileiro, pelo Professor Miguel Reale e, 

do lado português, pelo Professor António Braz Teixeira. Dois grandes colaborado-

res desse momento inicial foram o professor da USP Luís Washington Vita e o portu-

guês António Quadros, ambos desaparecidos há alguns anos. Seguiu-se a presença 

no Brasil dos saudosos professores portugueses: Eduardo Soveral, Francisco da Gama 

Caeiro e Afonso Botelho, todos igualmente falecidos. Essa presença permitiu, com 

vistas à continuidade do intercâmbio intelectual, a criação do Instituto de Filosofia 

Luso-Brasileira, sediado em Lisboa, atualmente presidido pelo Professor António Braz 

Teixeira, que reúne pesquisadores de diferentes universidades brasileiras e portugue-

sas. Como forma de sistematizar os estudos e encontros, esse grupo de investigação 

decidiu, entre outras iniciativas, instituir colóquios de trabalho no Brasil e Portugal, 

denominados respectivamente Antero de Quental e Tobias Barreto. Esses colóquios 

realizam-se ininterruptamente há quase 30 anos. Nesses encontros Esteves Pereira 

foi presença constante e destacada, combinando seu notável conhecimento de inves-

tigador e sua habilidade administrativa que o levou a quatro mandatos como Vice-

Reitor da Universidade Nova de Lisboa e à Presidência do Instituto de Filosofia Luso-

Brasileira por longo tempo.

Quando consideramos apenas os primeiros colóquios Antero de Quental, o primeiro 

foi dedicado à obra deste poeta e realizado com módulos em Aracaju e Salvador no 

ano de 1991; o segundo foi dedicado ao estudo do legado de Sampaio Bruno e se 

realizou em 1993 com módulos em Aracaju e no Rio de Janeiro. Nesse segundo coló-

quio fui apresentado ao Dr. Esteves Pereira pelo Dr. Eduardo Abranches de Soveral, 

então catedrático da Universidade do Porto, já de volta ao seu posto acadêmico em 

Portugal. Abranches Soveral fora meu professor no doutorado em filosofia luso-bra-

sileira que ele e Antônio Paim organizaram na Universidade Gama Filho, no Rio de 

Janeiro. E naquele rápido encontro propus ao Dr. Esteves Pereira um tema de inves-

tigação para um estágio de pós-doutorado a ser realizado no Centro de História das 

Ideias na Universidade Nova de Lisboa, contemplando uma investigação sobre as 

ideias morais presentes no universo luso-brasileiro no Brasil dos séculos XVI a XVIII. 

Naqueles dias o assunto não merecera, pelo menos no Brasil, um estudo sistemático. 
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Entre nós Luís Washington Vita popularizara a contraposição entre o saber de salva-

ção prevalente do século XVI à primeira metade do XVIII e um saber de ilustração, que 

caracterizava o período pombalino e as primeiras décadas do século XIX. O saber de 

salvação, explicou Vita em Antologia do pensamento social e político no Brasil, foi um 

conceito popularizado por Max Scheler para se referir (Vita 1968, 17) “a um saber que 

não se refere a esse mundo, mas ao outro mundo; portanto, de um saber extramun-

dano e não intramundano – razão pela qual muitos autores não estariam dispostos 

a considerá-lo, propriamente, como um saber”. E acrescenta mais adiante (Vita 1968, 

17): “no saber de salvação, porém, as investigações teológicas acabaram por predomi-

nar sobre as investigações filosóficas, por influência de Pedro da Fonseca (1528-1599), 

principal mentor dos conimbricenses, confluindo mais tarde nas correntes tradiciona-

listas e conservadoras”. 

A pesquisa realizada na Universidade Nova de Lisboa, no ano de 1994, sob orienta-

ção de José Esteves Pereira, seria publicada no ano seguinte na coleção Reconquista 

do Brasil, da Editora Itatiaia, de Belo Horizonte. No livro, divide-se o tempo examinado 

em três grandes períodos para dar conta do tempo histórico que vai do século XVI 

até o governo pombalino, denominado, de forma genérica, por Joaquim de Carvalho 

de Segunda Escolástica. O historiador português mencionara apenas dois momentos: 

um período barroco e outro escolástico. Dividir a Segunda Escolástica em três perío-

dos pareceu mais adequado para tratar as variações do modelo ético ali encontrado 

e ajudou a entender os encaminhamentos políticos dados pela liderança nacional. 

O primeiro momento, que corresponde ao século XVI, aproximou o debate moral da 

preocupação renascentista, atribuindo-lhe um sentido humanista que abrandou o 

rigor da moralidade medieval. Seguiu-se o afunilamento do debate ético no século 

XVII, a emergência do pensamento tradicionalista no século XVIII e a confl uência das 

questões morais com ideias econômicas, considerando o aspecto ético normativo do 

capitalismo no início do século XIX. A pesquisa foi conduzida acompanhando a orien-

tação e a metodologia que Esteves Pereira utilizava em suas investigações e aulas com-

binados com o método desenvolvido por Miguel Reale e Antônio Paim para estudar 

a fi losofi a brasileira. O procedimento metodológico, Esteves Pereira explicaria mais 

tarde, como se segue, num ensaio publicado no livro Percurso de história das ideias 

(Pereira 2004, 16): “Por outro lado, o ponto de partida cultural e político-cultural que 

marcava então a escola veio a questionar-nos sobre o fazer história das ideias em 

âmbito mais pluridisciplinar. Por isso viemos a co-responsabilizar pela abertura ao 

social, ao económico, ao estético, ao religioso e, no nosso caso, de um modo especial 

ao campo da história das ideias fi losófi cas”.
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A construção de um método para fazer história das ideias

O método desenvolvido por Esteves Pereira representa uma continuidade do método 

de investigação de José Sebastião da Silva Dias na Universidade de Coimbra e na 

Universidade Nova de Lisboa. O essencial dessa herança, ele explica, consiste em tomar 

os momentos de crise da civilização e os problemas que enfrentavam as gerações como 

objeto de refl exão, de modo a se alcançar uma compreensão dos fatos (Pereira 2004, 18): 

Devemos a sugestões de Silva Dias a possibilidade de nos dedicarmos com mais profun-

didade ao assunto. É que as tensões políticas, culturais, religiosas, entre outras, que a histó-

ria das ideias fecundamente pode tratar, surgem de uma forma que exige mediação aberta 

ao dramático e ao problemático da temporalidade que só do ponto de vista da apreensão 

refl ectida do facto é possível.

Não se pode deixar de realçar semelhança entre o que ensinava Silva Dias e o 

que proclamavam os culturalistas brasileiros. Nos anos quarenta do século passado, 

Miguel Reale dizia que, quando a consciência humana é desafi ada por um problema, ela 

procura construir uma resposta com beleza e singularidade. Portanto para se entender as 

gerações era preciso considerar os problemas que enfrentavam. Antônio Paim retomou 

essa referência de Reale e, na segunda edição de Problemática do Culturalismo, mostrou 

que o insondável ou os problemas fundamentais da razão e da fi losofi a, embora perma-

neçam em parte escondidos, emergem com feição própria nas crises históricas pelos 

tempos afora. A refl exão cuidadosa permite entender o que se passa nesse mundo em 

mudança. Em Contribuição contemporânea à história da fi losofi a brasileira comenta-se esse 

método desenvolvido pelos culturalistas brasileiros como se segue (Carvalho 2001, 422): 

“A edifi cação da fi losofi a não se restringe a perspectivas e sistemas, antes é dinamizada 

pelo diálogo entorno dos problemas, conforme explicou Hegel. Ideia seminal! Ela nos 

remete à gênese do pensar. E como é produtivo nos orientarmos por problemas”. 

Embora com esse elemento de aproximação, a proposta de Silva Dias tinha a preten-

são mais ampla de abordar as ideias gerais da cultura e não somente as ideias fi losófi cas, 

sendo, portanto, diferente no objeto examinado. E para desenvolver essa metodologia 

Esteves Pereira necessitava seguir numa direção diferente da História da Filosofi a, pois 

essa disciplina, abordada por diferentes especialistas, pretendia não só a identifi cação dos 

problemas e do debate a sua volta, mas a promoção de uma atividade complementar de 

refl exão fi losófi ca. O trabalho da geração de Michelle Federico Sciacca, Nicola Abbagnano, 

Emile Brehier, Teofi lo Urdanoz, Will Durant, Dagobert D. Runes, Julián Marías e outros 
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restringia-se ao espaço da fi losofi a, ainda que caracterizado pela maior proximidade 

com uma escola fi losófi ca. É mais do que isso o que se espera do historiador das ideias. 

Em outras palavras, na História da Filosofi a (Carvalho 2016, 34), “o que se espera do intér-

prete é que ele percorra aspectos não completamente meditados pelo pensador, aquilo 

que é intimamente dele, mas que ao mesmo tempo transcende o que ele disse”. Para o 

historiador das ideias o trabalho não é tão específi co, mas ele precisa examinar ideias 

gerais de um certo tempo para entender as tensões nele presentes e as diferentes formas 

pelas quais elas se mostram nos espaços culturais.

A consolidação epistemológica da história das ideias, na metodologia desenvolvida 

por Esteves Pereira, tem dois períodos de estruturação: primeiro os anos de 1983 e 1984, 

quando ele abordou o assunto no Jornal de Letras, e depois o ano de 1992, com a publica-

ção do chamado Livro Vermelho. Elaborado com textos datados, esse livro não mereceu 

novas edições mas captou as controvérsias (Pereira 2016, 58): “em época de melindrosa 

crise paradigmática no âmbito das ciências sociais”. O material produzido nessas ocasiões 

foi reformulado no ensaio introdutório de Percurso de história das ideias (2004).

Os elementos para desenvolver essa metodologia da história das ideias, naquele cami-

nho aberto por Silva Dias, Esteves Pereira irá encontrar não no exame da sucessão tempo-

ral, mas na tensão presente nos fatos. Nesse sentido desempenharam papel fundamental 

as indicações que ele encontrou na obra The History of Ideas. An Introduction to Method, 

de Preston King, livro que reunia contribuições dos principais especialistas ingleses e 

norte-americanos sobre o assunto. Esteves Pereira elaborou uma resenha crítica dessa 

obra, ao mesmo tempo que começou a construir uma trilha própria refl etindo sobre esse 

material. Com base no livro citado, desenvolveu um conjunto de ideias que utilizaria em 

seus estudos, especialmente os dedicados à história das ideias e da cultura portuguesa. 

O método, embora não desprezasse, propunha o distanciamento do material puramente 

quantitativo ou sociológico.

Esteves Pereira teve, então, o cuidado de diferenciar o método que desenvolveu do que 

estava sendo apresentado como história das mentalidades, herdeira da Nova História, 

proposta sistematizada na obra Fazer a História organizada pelos franceses Jacques Le 

Goff  e Pierre Nora. A Nouvelle Histoire focava as representações coletivas e as formas de 

pensamento das sociedades, cabendo ao historiador a análise crítica dos dados que reu-

nia. A proposta de Esteves Pereira focava diversamente a (Pereira 2016, 62) “estratégia de 

abertura, de globalidade acolhedora de riqueza polissémica, transfi nita de signifi cação. 

O facto resiste a desocultação, certamente”. Ao sugerir esse caminho, pretendia ir além do 

exame dos documentos, das motivações e propósitos dos agentes históricos entendidos 

como reveladores dos fatos.
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E para não se afastar da trilha aberta por Silva Dias, Esteves Pereira considerou necessária 

uma estratégia de mediação dos fatos que fosse capaz de aprofundar as tensões políticas, 

culturais e religiosas inseridas nos diferentes períodos do tempo histórico. Mediação que 

signifi ca reconhecer o presente como iluminador do passado. Escreveu Pereira (2016, 64): 

“Cumpre afi rmar que, no que ao território do historiador de ideias respeita, nós enfrenta-

mos o que podemos saber do passado, e pode pôr-se em juízo que todo o conhecimento 

é exclusivamente presente”. A difi culdade que essa constatação traz é que de um lado fal-

tam evidências que assegurem a validade da interpretação presente das ideias passadas 

e por outro, não podemos checar a interpretação elaborada, pois não se pode pensar no 

passado. Se apesar dessas difi culdades somente podemos pensar no presente, o traba-

lho exige assumir a provisoriedade da interpretação, pois como afi rma Pereira (2016, 65): 

“o relativo aqui se instala, mas é próprio do nosso destino sermos no tempo que nos 

furta”. E quanto ao que se obtém, apesar dos riscos e da falibilidade é (Pereira 2016, 65) “a 

construção de um saber, mas que não deixará, isso por certo, de constituir uma perspetiva 

de análise imprescindível”.

Essa metodologia de estudo da história das ideias que foca a tensão existente em cada 

época e nos seus riscos está próximo do que foi proposto pelo culturalismo brasileiro e se 

justifi ca pelo que disse na segunda lição de En torno a Galileo (Ortega y Gasset 1997, 26): 

“A vida é sempre preocupação, porém em cada época preocupam mais umas coisas que 

outras”. E quanto ao fato de que a compreensão que temos do passado é sempre uma 

construção contemporânea e que isso nos coloca nas difi culdades enumeradas por Esteves 

Pereira, os riscos não invalidam o trabalho. Algo semelhante há no fi lósofo espanhol (Ortega 

y Gasset 1997, 24): “Viver é estar eu, e o eu de cada um, na circunstância e não haver outro 

meio que estar nelas”. As palavras de Ortega nos mostram que a vida do homem é estar 

continuamente no provisório, e apesar da provisoriedade de suas obras e de sua vida ele 

constrói um espaço de vida que o abriga e funciona como uma segunda pele. Apesar dos 

limites apontados, afi rma Esteves Pereira, não se pode dispensar a objetividade possível.

O que Esteves Pereira deseja ensinar é que o esforço de compreensão do passado, ainda 

que limitado, é imprescindível porque são essas referências que abrem o caminho para 

o futuro ou o instrumentalizam. Diz (Pereira 2016, 65): “Essa evolução reportar-se-á a um 

presente que diz o passado, como, não menos importante, pode indiciar um futuro que 

é um horizonte da nossa comunicação criada”. Assim, apesar da falibilidade do modelo, 

pensar o passado, com as limitações que temos e a objetividade possível, é a forma 

que temos para nos preparar para o enfrentamento das tensões que se formarão. Essa 

forma de olhar o futuro com a matéria prima colhida no passado foi o que Esteves Pereira 

encontrou nos textos recolhidos por Preston King e está corroborada por vários estudos 
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contemporâneos sobre a importância dos estudos históricos. No ensaio Pasado y porvenir 

para el hombre actual lê-se (Ortega y Gasset 1997, 652-653): “O passado é o único arse-

nal que promove os meios para modelar o nosso futuro. Não sem motivo recordamos. 

Tenho insistido com frequência neste tema: que nada de quanto fazemos na vida fazemos 

sem razão, sem motivo. Recordamos o passado porque esperamos o futuro”.

Para realizar o estudo do passado das ideias, Esteves Pereira estabelece o que parece ser 

o núcleo de sua metodologia, a distinção entre tempo cronológico e tempo substantivo, 

sendo o primeiro o tempo sequencial e o segundo o que dá carne ou preenche o primeiro. 

Isso signifi ca que qualquer interpretação do passado será realizada por parâmetros que 

estão fora dessa cronologia e esses parâmetros que nos ajudam a pensá-lo são inadequa-

dos para pensar o nosso próprio tempo (Pereira 2016, 66): 

A distinção prepara uma estratégia de atuação que pressupõe que qualquer referên-

cia ao passado se mede por parâmetros que, em si mesmos, não serão de tipo temporal. 

Se, por um lado o passado que conhecemos é convenientemente intitulado como história na 

base da comparação e interpretação com o presente, por outro lado, realidades como fome, 

peste, depressão, guerra civil, infl ação, e por aí afora não podem ser capturadas por conceitos 

inteligíveis no presente e por isso este passado está quase fechado e permanece, sem dúvida, 

incompreensível para nós. Fico na certeza de que, efetivamente, para elaborar um discurso 

histórico temos que ter uma determinada ideia que selecionamos.

O livro dirigido por Preston King enfatizava ainda que o que aparece dos povos não são 

propriamente fatos, mas uma imagem deles. Apesar das limitações que tal compreensão 

possui, acrescenta Pereira (2004, 22): “não será ao arrepio do imagético e do imaginário 

que o historiador cientifi camente se encontra”. Por isso é tão importante o trabalho de 

história das ideias.

Essa metodologia de estudo do passado foi revelando a inexistência de um pretérito 

em si, defi nitivo, perfeito, imóvel. Estamos diante de um passado que, podendo ser conti-

nuamente retomado e repensado segundo critérios sucessivamente reconstruídos, pode 

ser permanentemente completado. É o que permite falar de um passado científi co, ou 

um passado reconstruído por parâmetros razoáveis (Pereira 2004, 67): “o passado é uma 

construção que fazemos para nós próprios fora daquilo que nossos olhos veem. Não há 

um passado ontológico, mas sim um passado prático, um passado científi co”. Esse enten-

dimento signifi ca que é preciso construir uma linguagem científi ca para expressar algo 

que aparentemente era de outra natureza, com as limitações que derivam dessa constru-

ção. É o caso, por exemplo, de pretendermos explicar os mitos com a linguagem do logos. 
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De todo modo, a tradução da fenomenalidade histórica por um instrumento metodoló-

gico criado pelo pesquisador não pode ser entendida como fi cção, uma criação imaginá-

ria ou falsa do que se passou.

História das ideias e História da Filosofi a, uma relação de complemen-
taridade

Como se apontou no item anterior, a história da fi losofi a é diferente da história das 

ideias, pois a segunda é um estudo mais abrangente do pensamento humano, enquanto 

a primeira limita-se às ideias fi losófi cas com o propósito da revisão e complemento das 

lacunas presentes nas ideias pensadas. Apesar de estabelecida a diferença entre ambas, 

Esteves Pereira afi rma que é possível fazer uma história das ideias fi losófi cas. 

Ao examinar o livro Filosofi a e espelho da natureza, de Richard Rorty, Esteves Pereira 

constata o enfraquecimento da pretensão omnifundadora da fi losofi a pelos rumos toma-

dos pela meditação fi losófi ca na segunda metade do século XIX. Em outras palavras, a 

Filosofi a reconheceu o caráter histórico do material produzido, mesmo quando pretendia 

tratar de problemas eternos e defi nitivos. Ele explica (Pereira, 2004, 70-71):

Desde esse ponto de vista, como nota Rorty, a mensagem comum de Wittgenstein, Dewey 

e Heidegger é historicista. Por paradoxal que pareça, de facto, todos eles nos recordam que 

as investigações dos fundamentos do conhecimento, ou da moralidade, ou da linguagem, 

ou da sociedade, talvez não passem de uma apologética, de um intento de eternizar um 

determinado jogo linguístico da prática social ou da autoimagem.

Essa distinção que Esteves Pereira considera essencial para separar a História da Filosofi a 

e das ideias, ele avalia, foi pensada, em toda sua extensão, por Arnaldo Miranda Barbosa. 

O professor coimbrão distinguia o plano da racionalidade, onde atua a Filosofi a estudando 

o objetivo e o intemporal, da cultura, com claro sentido histórico, que constitui a raiz da 

individualidade humana e da formação das nacionalidades. Essa distinção que Miranda 

Barbosa estabelece entre o objeto da razão e da cultura pode ser também identifi cada no 

interior da própria Filosofi a. A fi losofi a de Hegel inspirou Rodolfo Mondolfo em Problemas 

e métodos de investigação da História da Filosofi a a diferenciar a pretensão do discurso uni-

versal da realização histórica do material produzido pelo fi lósofo (Mondolfo 1969, 33): 

Podemos distinguir um duplo aspecto na fi losofi a, conforme ela se apresente como pro-

blema ou como sistema. Como sistema, é evidente que o pensamento fi losófi co, apesar de 

sua pretensão, sempre asseverada, de uma contemplação sub specie aeterni, não consegue, 
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na realidade, afi rmar-se a não ser sub specie temporis, isto é, necessariamente vinculado à 

fase de desenvolvimento espiritual própria da sua época e de seu autor, e destinado a ser 

superado por outras épocas e outros autores sucessivos.

Portanto, a questão é abordar a amplitude da história das ideias, avalia Esteves Pereira, 

pois a história das ideias é uma realidade mais extensa que o pensamento fi losófi co. 

E há ainda algo novo a considerar. No âmbito da história das ideias é possível desenvolver 

uma história das ideias fi losófi cas. Os estudos que realiza sobre os problemas da cultura, 

notadamente da cultura portuguesa, permite a Esteves Pereira admitir o caráter comple-

mentar entre a História da Filosofi a e a História das ideias em geral.

Esteves realça o fato de que, como a problemática fi losófi ca encaminha-se na direção 

da história, então se pode tratar com mais efetividade da proximidade entre a história 

das ideias e a história da fi losofi a. Como exemplo do que quer dizer, cita um texto de Leo 

Strauss (Pereira 2016, 73): “As questões fi losófi cas transformaram-se em questões histó-

ricas de caráter futurístico”. E essa aproximação entre a razão fi losófi ca e a histórica ele 

encontra em Ortega y Gasset, considerando o autor espanhol um pensador atual.

Embora Esteves Pereira não faça propriamente uma análise do pensamento orteguiano 

nesses estudos metodológicos, parece importante destacar alguns pontos do raciovita-

lismo que justifi cam essa aproximação entre a fi losofi a e a história que o autor menciona. 

Podemos iniciar recordando, nesse sentido destacado por Esteves Pereira, que, para 

Ortega, o homem não tem natureza, mas história, ou mais propriamente a natureza do 

homem é ser histórico. Isso signifi ca que somente podemos entendê-lo no tempo, não 

somente como indivíduo, mas como comunidade que tem uma sensibilidade comum, 

costumes próximos, valores e crenças compartilhados e uma certa forma compartilhada 

de pensar a vida. É o que diz Ortega em Paisage de Generaciones (Ortega 1994, 656):

O homem, a pessoa, não tem uma realidade ou circunstância que em absoluto lhe seja 

própria, que traga um aporte seu ao existir, que possua de forma isenta e por si mesma, mas 

que é o que é porque a vida humana adotou uma certa forma na data em que ele nasceu.

Isso signifi ca, como se encontra em Introdução à Filosofi a da Razão Vital de Ortega y 

Gasset, que para conhecermos o homem (Carvalho 2002, 115): 

Precisamos situá-lo no tempo de um determinado grupo humano. No entanto, o texto 

também revela um outro aspecto do pensamento orteguiano. O homem é histórico não ape-

nas porque se situa num certo tempo ou num povo. Se fosse assim, ele não se diferenciaria 
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dos gatos e cachorros que também vivem temporalmente, isto é, aparecem num momento 

e desaparecem em outro. O homem é histórico não só porque aparece e desaparece, mas 

porque a sociedade na qual ele vive também é histórica. Isso signifi ca que esse tempo que 

nos aparece como é hoje foi preparado para ser como é; o passado, de algum modo, o fez 

assim. Portanto, o homem não absorve sua natureza do tempo que vive, pois também 

esse tempo não possui natureza. Eis o que afi rma Paisage de Generaciones (1994, p. 656): 

‘Não somente acontece que o indivíduo carece por si de realidade e necessita que seu tempo 

a proporcione, mas que seu tempo tampouco a tem como própria, a imensa maioria de seus 

usos, portanto de sua consistência humana, vem de outro tempo anterior e ainda o que pode 

considerar como seu e novo surgiu em vista do que até então se usou.

E em seguida se comenta o sentido dessa realidade temporal do homem como se segue 

(Carvalho 2002, 115-116): 

O tempo presente, descrito dessa maneira, depende do passado, ou porque ele lhe fornece 

os elementos que o integram, ou porque lhe dá a chance de ser diferente do que passou. Em 

resumo, todo homem é o que é porque vive em um tempo e todo tempo é o que é porque é 

continuação de um outro. Para entendermos o que um homem é temos que conhecer o seu 

modo de vida e a forma de pensar de sua geração e, para entendê-la, necessitamos descobrir 

o que ela faz com tudo o que recebeu das anteriores.

Ampliando o sentido histórico da vida para as gerações e entendendo-as parte de uma 

tradição, estamos próximos daquilo que o fi lósofo procurou dizer. Fica claro o que ele preten-

deu esclarecer com o texto a seguir (id., p. 658-659): “a humanidade não é uma espécie, mas 

uma tradição; o modo de ser do homem é distinto do de uma pedra, planta, animal e Deus, 

porque é ser em uma tradição.

Essas considerações sobre o sentido histórico da existência dos indivíduos e da razão 

histórica no tempo são contribuições de Ortega para clarear e aprofundar o que Esteves 

Pereira quis dizer com as questões fi losófi cas terem se tornado históricas com perspectiva 

de futuro e as imagens intermediarem a compreensão que cada geração tem dos fatos. 

Ortega falará de crenças, ideias não meditadas mas presentes na cultura, na base do pen-

samento construído.

E a aproximação entre a História da Filosofi a e a das ideias, Esteves Pereira pode realizar 

na prática no estudo da fi losofi a portuguesa e das fi losofi as nacionais naquele sentido vei-

culado por Joaquim de Carvalho (Pereira 2016, 76): “introspeção coletiva mediante a qual os 

povos a si próprios se conhecem e reconhecem nas suas tendências e repulsas intelectuais”. 



Esteves Pereira e a História das ideias | 401

Dessa forma, ao realizar estudos sobre o pensamento português, como a tese de dou-

torado sobre António Ribeiro dos Santos, Esteves Pereira investigou a transição identifi -

cável nas fundamentações jusdivinistas do Código de Direito Público Português de forma 

tal que considerou temas fundamentais de fi losofi a política fazendo (Pereira 2016, 76) 

“uma refl exão fi losófi ca sobre pilares da identidade cultural portuguesa”. Como exem-

plo das referências fi losófi cas no estudo da história das ideias, basta recordar o exame 

da argumentação metafísica da existência de Deus que fez António Ribeiro dos Santos 

(Esteves Pereira 1983, 96-97): 

A argumentação de Ribeiro dos Santos, no plano metafísico, visa uma contrapartida crítica 

ao pensamento democrático e spinozista, tal como se espelha na importante obra de Toland 

(...). A unidade de Deus, distinta do universo, é apresentada como refutação da obra do inglês. 

É nesse sentido que o nosso canonista antepõe, ao racionalismo de cariz spinozista, o sistema 

de Locke, no que tem de diferença ontológica de Deus como cogitans, último e distinto.

Esse esforço de aproximação da História da Filosofi a à História das ideias jurídicas e polí-

ticas, Esteves Pereira estende nos seus estudos sobre o Brasil. Como exemplo cita-se parte 

da comunicação que ele fez da ideia de Estado de Miguel Reale, publicado nas Atas do IX 

Colóquio Tobias Barreto. Ali Esteves propõe uma rápida síntese das teorias políticas que 

orientaram Miguel Reale a recusar o Estado Mínimo, embora não abrisse mão do estado 

de direito e das liberdades políticas (Pereira 2010, 180): 

Miguel Reale quando denuncia as variadas fi cções que envolvem, e contaminam, a reali-

dade política demarca-se da linhagem utópica que tem a sua fonte em Platão, aparece em 

Campanella, ressurge na vontade geral de Rousseau, no reino dos fi ns hipotéticos de Kant ou 

no estado como unidade económica de Marx. O autor, por seu lado, marca um encontro mais 

empático com Aristóteles encontrando no Estagirita a dimensão de realidade orgânica que 

permite compatibilizar valores, tanto particulares, como colectivos sendo possível, a partir de 

tal concepção, argumentar contra a funesta abstracção jurídica do Estado Mínimo.

Considerações fi nais

O desenvolvimento de uma metodologia de trabalho para a história das ideias, embora 

não resuma todo o legado intelectual de Esteves Pereira, é um dos seus capítulos mais 

importantes. A metodologia que ele desenvolve lhe permite dialogar com nomes impor-

tantes da Filosofi a e da História em Portugal (Joaquim de Carvalho, Arnaldo Miranda 

Barbosa, Sebastião da Silva Dias), permite-lhe ter contato com o que sobre o assunto se 
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realiza na América e na Europa e o predispõe a estudar a cultura portuguesa e brasileira 

escudado por uma metodologia consistente de investigação. 
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Na nova geração de pensadores portugueses que inicia a sua produção intelectual nos 

anos setenta do século passado, destaca-se, sem dúvida alguma, a fi gura de José Esteves 

Pereira. Desenvolveu, na sua vida acadêmica, ora o aspecto da produção intelectual, ora 

o da administração universitária. Em ambos os terrenos o autor tem dado contribuição 

signifi cativa. 

Ainda que muitos de seus trinta anos de atividade docente de nível superior hajam sido 

absorvidos por funções universitárias executivas, impositivas de absorvente dedicação, 

José Esteves Pereira construiu uma obra devotada à cultura portuguesa que se tornou 

destacado ponto de referência. O nosso autor soube identifi car a problemática ética sus-

citada pela meditação portuguesa, fi xar as linhas gerais da evolução de seu pensamento 

político, estudando personalidades e momentos nucleares, bem como promovendo edi-

ções críticas. A par disto, interessou-se pela repercussão em Portugal das grandes doutri-

nas econômicas e ainda pelas várias facetas do intercâmbio cultural luso-brasileiro.

Serão desenvolvidos nesta exposição dois itens: I – “Breve introdução biobibliográfi ca” 

(de autoria de Ricardo Vélez Rodríguez) e II – “A epistemologia da história das ideias em 

Esteves Pereira” (de autoria de Antônio Paim). 

Breve introdução biobibliográfi ca

Ricardo Vélez Rodríguez

José Esteves Pereira nasceu a 17 de setembro de 1944 em Viana do Castelo, locali-

dade situada no Norte de Portugal, e concluiu a formação humanista no Liceu Nacional 

de sua terra natal. Logo ingressou na tradicional Universidade de Coimbra, licenciando-

-se em fi losofi a em 1970. Foi professor de fi losofi a no ensino secundário (em Coimbra, 

de 1970 a 1973) e desde 1973 passou a integrar o Corpo Docente da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra. Em 1974 o nosso autor publicou a obra intitulada 
Silvestre Pinheiro Ferreira. O seu pensamento político. Doutorou-se em fi losofi a nessa ins-

tituição, em 1980, tendo publicado, outrossim, duas obras: António Ribeiro dos Santos, o 

pensamento fi losófi co-político e As ideias fi siocráticas em Portugal. No mesmo ano, trans-

feriu-se para a Universidade Nova de Lisboa, onde obteve o título de Agregado (1985) 

e tornou-se Professor Catedrático (1991). Em 1983, o nosso autor tinha publicado, pela 

editora Imprensa Nacional-Casa da Moeda, o amplo estudo intitulado: O pensamento 

político em Portugal no século XVIII – António Ribeiro dos Santos. Na Faculdade de Ciências 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, fundou e presidiu ao Instituto Pluridisciplinar 

de História das Ideias; tornou-se investigador e diretor do Centro de História da Cultura da 

Universidade, e diretor da publicação Cultura – Revista de História e Teoria das Ideias.
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O prof. José Esteves Pereira foi Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa durante dois 

mandatos consecutivos, de janeiro de 1995 a outubro de 2000. Quando do seu afasta-

mento dessa função, o reitor em exercício, prof. Luís Sousa Lobo, fez inserir no órgão ofi -

cial do Estado (Diário da República) a seguinte manifestação de louvor: 

O prof. José Esteves Pereira exerceu funções como vice-reitor durante seis anos. Durante 

esse tempo, para além do exercício, com muita competência, dedicação e grande sentido 

universitário, nos pelouros dos Serviços Académicos e de Pessoal, deu contribuições impor-

tantes no plano editorial (lançamento da EDINOVA), estabelecimento de protocolos pioneiros 

com o Instituto de Defesa Nacional e com o Instituto Camões, e reforço do relacionamento 

com universidades brasileiras. O prof. José Esteves Pereira é, pois, merecedor do reconheci-

mento e gratidão da Universidade, tanto mais que, paralelamente, contribuiu para o desen-

volvimento de iniciativas salientes no plano científi co e do ensino, com destaque para o lan-

çamento, com sucesso, da licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais. Devo 

ainda salientar a sua grande experiência e conhecimento do ambiente académico, as reco-

nhecidas qualidades de sabedoria, sentido político, ponderação, lealdade, a par da exigência 

e rigor tanto no plano científi co como no plano deontológico. Para além do seu desempenho 

destacado na Reitoria, promoveu, como foi dito, no plano académico, um desenvolvimento 

institucional que prestigia a Universidade, os quais me cumpre assinalar no presente louvor.

Em sua atuação como docente, o prof. José Esteves Pereira não se vem limitando 

à Universidade Nova de Lisboa, tendo ministrado cursos na Universidade Católica 

Portuguesa (Seção de Filosofi a, de Lisboa, e Instituto de Estudos Políticos) e nos 

Departamentos de História e de Pedagogia da Universidade de Évora. Orientou grande 

número de teses de mestrado e doutorado, integrando vários júris acadêmicos. Mantém 

ativo intercâmbio com instituições acadêmicas do Brasil, da Espanha e de outros países 

europeus. Pronunciou cerca de cem conferências em instituições portuguesas e estran-

geiras, além da participação em Colóquios, Mesas Redondas e Seminários.

A cultura portuguesa constitui o tema catalisador de sua expressiva obra. Para tanto, 

deteve-se longamente no adequado equacionamento do estudo da história das idéias. 

A este assunto, em especial ao longo da década de oitenta do século passado, dedicaria 

vários ensaios reunidos em livro, publicado em 1992 com o título Sobre história das ideias 

– Intervenções. Recensões (1982-1988). No afã de compreensão da criação cultural de sua 

pátria, privilegiou o estudo das principais dimensões, a saber: o diálogo fi losófi co, o pen-

samento político e a meditação ética, sem embargo das incursões que efetuou no tocante 

à economia e ao processo social em geral. Nessa investigação jamais perdeu de vista a 



406 | Cultura 36 (2017)

inserção de Portugal na cultura ocidental, bem como a infl uência recíproca entre Portugal 

e o Brasil. Data de 2004 o seu livro, intitulado Percursos de história das ideias.

José Esteves Pereira é membro fundador e presidente do Instituto de Filosofi a 

Luso-Brasileira, organizado em 1991, e tem assumido a responsabilidade de realizar coló-

quios bienais para o estudo de autores brasileiros e portugueses. Ao longo da década de 

1990 realizaram-se, no Brasil e em Portugal, alternadamente, cerca de dez desses encontros. 

O nosso autor pertence ainda à Academia Brasileira de Filosofi a, à Associação Portuguesa 

de Ciência Política e à Sociedade de História da Independência de Portugal, entre outras 

entidades.

A Epistemologia da História das Ideias em José Esteves Pereira 

Antônio Paim

A obra Percursos de história das ideias (Lisboa: IN-CM, 2004), de José Esteves Pereira, de 

certa forma contempla o eixo central de sua fecunda atividade intelectual, porquanto 

diz respeito tanto à história das ideias como aos procedimentos metodológicos que a 

instruem. Naturalmente, tal enunciado não pretende obscurecer o signifi cado da notá-

vel contribuição que proporcionou à reconstituição do pensamento político português 

desde a época de Pombal – e, subsidiariamente, do debate das ideias econômicas no 

mesmo período –, bem como para o esclarecimento dos liames profundos capazes de 

explicar a mútua implicação da meditação luso-brasileira, razão pela qual seria unânime 

a sua escolha, por pensadores dos dois lados do Atlântico, para a presidência do Instituto 

de Filosofi a Luso-Brasileira. 

Para não falar do fato de que, na condição de destacado representante da Universidade 

Nova de Lisboa (de que foi Vice-Reitor), tenha participado ativamente da discussão dos 

temas que preocupam a Universidade europeia, a começar pela sua própria reforma. Sem 

embargo de tudo isto, vamos ater-nos exclusivamente ao empenho com que tratou de 

esclarecer a especifi cidade da história das ideias, oportunidade em que esperamos com-

provar a sua relevância para o trabalho acadêmico, nesta que entendemos ser uma esfera 

decisiva para a própria compreensão do papel da Universidade.

Assim como Miguel Reale fi xou os parâmetros para a investigação da fi losofi a brasileira 

– que iriam permitir a formação de mais de uma geração de pesquisadores; a identifi ca-

ção dos problemas teóricos que a tipifi cam como fi losofi a nacional; a reedição dos textos 

mais relevantes; etc. –, mais ou menos no mesmo período José Sebastião da Silva Dias 

(1916-1994) lançou as bases para a reconstituição da trajetória do pensamento portu-

guês, ainda na Universidade de Coimbra e, desde a sua fundação na década de 1970, na 
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Universidade Nova. Embora tenha formado diversos estudiosos – agrupados em torno 

de Cultura. Revista de história e teoria das ideias –, Esteves Pereira destaca-se neste grupo 

de reconhecida importância no contemporâneo panorama cultural português, por haver 

dado continuidade à fundamentação teórica desse tipo de investigação, enriquecendo o 

legado de Silva Dias.

Silva Dias soube fi xar a autonomia das ideias, sem concessões ao que poderíamos deno-

minar de “abstração idealista” ou à sua subordinação a determinismos simplifi catórios, 

mas partindo de sua inserção no contexto da cultura do tempo respectivo. Enfrentou 

desde logo um período crucial da história de Portugal, quando talvez se tenham fi xado 

as opções que marcariam o seu destino ulterior na Época Moderna. Ainda que se haja 

proposto apenas discutir a hipótese de Alexandre Herculano (1810/1877) relativa à moti-

vação de D. João III ao introduzir a Inquisição em Portugal, A política cultural da época de 

D. João III (1969) constitui, sobretudo, um amplo painel da cultura portuguesa na primeira 

metade do século XVI, por isto mesmo tornando-se paradigma e modelo. 

Remetemos aqui para a obra Momentos decisivos da História do Brasil, de Antônio Paim 

(São Paulo: Martins Fontes, 2000), onde o autor examina os estudos que o tema mereceu 

– de parte de autores da maior estatura, além dos acima citados, como João Lúcio de 

Azevedo (1855-1933), António José Saraiva (1917-1987) e, mais recentemente, Francisco 

Bethencourt (nascido em 1962).

Ainda que o projeto formulado por Silva Dias de modo algum induzisse à suposição 

de que a meditação sobre a política corresponderia ao melhor acesso à criação cultural 

em geral, o certo é que o Seminário da Cultura Portuguesa que inspirou e animou, ple-

namente consolidado em Coimbra em fi ns dos anos 1970, de certa forma viria a consoli-

dar o aludido setor de investigação. Se bem que Esteves Pereira haja contribuído para tal 

desfecho, singulariza-se justamente por haver, simultaneamente, dado continuidade às 

preocupações epistemológicas de Silva Dias.

Examinando-se a posteriori os textos que Esteves Pereira dedicou à questão da histó-

ria das ideias – sobretudo aqueles reunidos em  Sobre a história das ideias.  Intervenções. 

Recensões — 1982/1988  (Lisboa: Universidade Nova, 1992) –, recolhe-se a impressão de 

que o preocupava situar a investigação no plano pluridisciplinar. Para tanto, antes de mais 

nada, decidiu enfrentar a delicada questão da crença na prevalência do que, no século 

XIX, denominou-se de “fator determinante”. Nos anos setenta do século passado, como 

indica na obra referida, o tema emergiu sobretudo na historiografi a. Escreve então: 

Acreditava-se, não unanimemente, que deveria haver um paralelismo entre uma história 

económica e social, por exemplo, e uma história das ideias. Havia nisso, como é evidente, 
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uma subjacência ideológica, pautada pela linearidade epistemológica da vulgata marxista, 

no caminho que vai do infra-estrutural para o superestrutural ou que vai do domínio das 

estruturas materiais para correlativas estruturas mentais. (edição citada, 17-18)

Qual seria, pois, o princípio diretor que deveria nortear o que se poderia deno-

minar de teoria do conhecimento da história das ideias? Supomos que o partido de 

Esteves Pereira seria o seguinte: a reconstituição da história das ideias não se destina a 

encontrar aquela ideia fundante a que deveria subordinar-se toda a investigação futura. 

Cumprindo de alguma forma qualifi car-se a investigação pretendida (história das ideias 

fi losófi cas ou políticas, econômicas, etc.), por mais iluminador que possa ser do quadro 

histórico investigado, cumpre deixar aberta a porta para a consideração do que deno-

mina de tensão na própria esfera considerada ou entre esta e as circundantes. Além de 

que o pesquisador individual não possa, obviamente, exaurir o contexto cultural em 

causa – por mais precisa e rigorosa que seja a delimitação efetivada –, não pode deixar 

de levar em conta que existem, mesmo atendo-se estritamente ao plano teórico, tensões 

políticas, religiosas ou de outra índole. A esse propósito, cabe lembrar que Max Weber, no 

“Ensaio sobre a neutralidade axiológica nas ciências sociais e econômicas” (1917), enfatiza 

a existência dessa tensão entre valores, que ocorre não somente no caso da moral e da 

política, que se costuma ter presente, mas também quando religiões obrigam seus segui-

dores a menosprezar valores consagrados socialmente, a exemplo dos sectários que se 

recusam ao serviço militar, em revide ao que a sociedade lhes cassa os direitos políticos.

O segundo princípio epistemológico seria reconhecer que as ideias sempre podem 

comportar multiplicidade signifi cativa. Aceitá-lo signifi ca recusar o que denomina de 

“unilateralidade historiográfi ca”, seja de um ponto de vista quantitativista, descritivista, 

positivista, sociologista ou praxista. Esse postulado diz respeito sobretudo à inserção 

de determinada ideia (do pensador estudado ou monopolizador das atenções de uma 

época) na sociedade concreta de que se trate. Sem esse referencial, o pesquisador não se 

dará conta dos rumos seguidos por determinada meditação, desde que não estará atento 

à compreensão de suas virtualidades. Aproximando-o da experiência brasileira nessa 

matéria, cabe referir os equívocos funestos em que incidiram os pesquisadores obceca-

dos pelo propósito de fi xar originalidades.

O terceiro princípio consistiria na rigorosa distinção entre história da fi losofi a e histó-

ria das ideias (tomada na máxima generalidade possível e não apenas no que diga res-

peito à história das ideias fi losófi cas). A história da fi losofi a ocupa-se precipuamente do 

estabelecimento daquelas categorias (ou conceitos) que constituem a tessitura do saber 

fi losófi co. Em nosso tempo, não se trata certamente de supor, como pretendia Kant, a 
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possibilidade de uma tábua defi nitiva daquelas categorias. O próprio neokantismo supe-

rou tal suposição, como magistralmente demonstra Miguel Reale em  Experiência e cul-

tura  (1977). Mesmo preservando a diretriz fi losófi ca básica de que se trata de alcançar 

precisão conceitual, a história das ideias ambiciona algo mais. Como o expressa Miranda 

Barbosa e Esteves Pereira aprova, ao efetivar esta citação: 

o pensamento, no plano da pura racionalidade e, portanto, no domínio da fi losofi a é obje-

tivo, intemporal e atópico, mas a genuína cultura de um povo está sempre enraizada num 

substrato de tradição que, em sua transfi nitude diacrónica, constitui a matriz da sua própria 

individuação. (Prefácio à tradução das Instituições Dialéticas, de Pedro da Fonseca. Coimbra: 

Universidade de Coimbra, 1964, tomo I: XI)

O quarto princípio consiste na advertência de que nunca se deve perder de vista 

que toda consideração do passado corresponde a uma reconstrução. Ao formular essa 

advertência, na época, Esteves Pereira chamava a atenção para um texto esquecido de 

Michael Oakeshott, que a antologia preparada por Preston King (The History of Ideas. An 

Introduction to Method. New Jersey, 1983) trouxe ao debate das décadas de setenta e 

oitenta do século passado. Naquele texto, Oakeshott diz expressamente que “o passado é 

uma construção que fazemos para nós mesmos, diferente do que ocorre diante de nossos 

olhos”. Deste modo, insiste, essa construção não corresponderá a uma espécie de “pas-

sado em si mesmo”, cabendo designá-lo como “passado para fi ns práticos”, “passado cien-

tífi co” ou uma forma resultante da maneira especial como “contemplamos” o passado. Ao 

reconstituir o debate daquele período no livro  referido de início, Esteves Pereira esclarece 

com muita precisão em que consistiria o signifi cado de tal princípio, à luz da seguinte 

aproximação histórica: 

Mas esta diferenciação só pode ser suportada por um denominador comum, implícito no 

discurso de Oakeshott, que Preston King antologia e contextualiza: o da fecundidade de uma 

raiz imagética que se possa sobrepor, pelo diálogo fenoménico, ao puro assumir descritivo 

do factum. Em refl exão que hoje, para alguns, interessará sobremaneira, o historiador inglês 

queria reencontrar o vivo do histórico e é curioso que chamasse a isso provas da essenciali-

dade do histórico, algo de arqueológico. Para ele as grandes sagas poéticas que exprimem 

muito do tempo dos povos europeus e orientais mostravam, desde cedo, o que veio a ser 

reconhecido não como facto mas como imagem. 

E, logo adiante: 
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Claro que pensamos que se deve ter sempre em conta que a tradução imagética da feno-

menalidade do histórico não se pode confundir com fi cção histórica. Por muito sugestivas 

que sejam certas recriações, e, entre nós até têm sido exageradamente exaltadas, uma coisa 

é a sugestão, outra o tratamento histórico da informação em que a própria localização perio-

dizadora, não sendo uma obsessão, não deve implicar escamoteamento ou ausência.

Parodiando o que indicou o autor, a “reconstrução” que estamos aqui empreendendo 

corre certamente o risco de tornar-se empobrecedora. Contudo, neste caso especial, o lei-

tor tem a possibilidade de verifi car diretamente o que pensou Esteves Pereira, sobretudo 

porque, em boa hora, tomou a iniciativa de proceder a uma primeira ordenação do que 

escrevera a respeito. Não se pode perder de vista que a obra anterior, dedicada ao tema, 

data de vinte anos. No período desde então transcorrido, Esteves Pereira teve, sobretudo, 

a oportunidade de verifi car o valor heurístico de sua proposição e também (o que será por 

certo mais relevante, porquanto a validade de qualquer método sempre será verifi cada 

por seus resultados) de dar continuidade à formação de pesquisadores e estudiosos da 

cultura portuguesa, que era o grande projeto de Silva Dias.
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Refl exão

Em jeito de homenagem a José Esteves Pereira, professor catedrático em Filosofi a da 

UNL, escolhi a temática em título, não para a abordar em estudo ou tão-pouco em ensaio, 

mas apenas como refl exão. Uma refl exão que integra simultaneamente: a grata admira-

ção pelo Mestre que soube fazer da sua vida um serviço à causa comum de fazer his-

tória em modo de History of Ideas; a profunda gratidão pelo proveito que retirei do seu 

magistério, tanto quanto mo permite a minha formação no campo da História feita sob 

o signo da Nouvelle Histoire, embora no domínio da História Cultural e das Mentalidades 

eivada do saber do grande pioneiro da história religiosa que foi Jean Delumeau; gratidão 

ainda pela convivência amiga no seio da academia. Reconheço que a ausência de forma-

ção fi losófi ca específi ca, por minha parte, me impediu de entrar verdadeira e totalmente 

naquele modo de fazer História de matriz lovejoyana “ponderada”, por assim dizer, a qual 

me parece caracterizar a tendência dominante, que não exclusiva, na postura epistémica 

do historiador fi lósofo José Esteves Pereira.

Herdando a tendência criada em Coimbra pelo Grande Mestre que foi José Sebastião 

da Silva Dias, a FCSH desenvolveu um esforço no sentido de dar fundamentação teórica 

à História das Ideias. Embora esta tendência tenha permanecido na universidade-berço 

com historiadores reputados – entre os quais Luís dos Reis Torgal, Fernando Catroga, 

Manuela Tavares Ribeiro e outros, a que se foram juntando discípulos de novas gerações 

integrados no Instituto de História e Teoria das Ideias da  Universidade de Coimbra, como 

tão bem analisou Luís Reis Torgal (1987, 843-867) –, foi na Universidade Nova de Lisboa, em 

tensão/afi rmação com a Filosofi a, que ela veio a afi rmar-se. Enquanto em Coimbra a desig-

nação História e Teoria das Ideias se inseria no campo específi co da História, partilhando o 

espaço com o Instituto de História Económica e Social e de algum modo enquadrando-se 

no campo epistemológico e metodológico da École des Annales, na UNL inseriu-se em 

outro contexto que não o da História tout court, desviando-se para o da Filosofi a. 

Neste quadro, verifi ca-se o relativo afastamento epistemológico do fi lósofo historiador 

José Esteves Pereira da área de História das Ideias em direção ao ambiente teórico matri-

cial que o inspirara. É pelo menos assim que eu o vejo, mantendo a reserva, porém, de a 

vinda para Lisboa legitimar, ela mesma, esta inferência, ancorada no facto de a deslocação 

de Silva Dias para a FCSH já poder ter trazido no bojo aquele entendimento. Esta reserva 

é uma hipótese sustentada em dois factos: a integração institucional da História das 

Ideias no Departamento de Filosofi a e a caracterização do Centro de História da Cultura, 

cuja revista Cultura ostentava a designação “História e Filosofi a”. A hipótese é ainda cor-

roborada pelo próprio Esteves Pereira ao reconhecer a sua inserção naquela corrente. 
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Nas suas palavras, “pela experiência adquirida no ramo da história das ideias, no seio de 

uma escola que o Prof. Silva Dias criou e em que me formei” (Pereira 1992, 16).

É neste contexto, e já com o nosso homenageado, que surge o esforço da fundamenta-

ção epistemológica da área ultrapassando o nível de uma metodologia de investigação 

específi ca de campos privilegiados na produção histórica. Esta tentativa coloca-nos face 

ao paradigma da história intelectual sem, porém, se confundir com a sua homónima da 

escola francesa. Este novo paradigma fundamentar-se-ia sobremaneira numa epistemo-

logia devedora da Filosofi a da História de Arthur Lovejoy, expendida na magistral obra 

The Great Chain of Being. A study of an idea (1.ª ed. 1933), como não raras vezes afi rmaria 

José Esteves Pereira, repetindo ou ampliando e aprofundando a refl exão a que dera início 

na imprensa periódica entre 1982 e 1988, um pouco em tom de reivindicação:

Aceitava-se [na Faculdade de Letras de Coimbra], não linearmente, que deveria haver um para-

lelismo entre uma história económica e social, por exemplo, e uma história das ideias. […]. Mas o 

que me pareceu poder colher, em média, para a consensualidade necessária que veio a verifi car-

-se, foi o estatuto epifenoménico da ideia em relação ao ‘factum’. (Pereira 2004, 16; 2016, 60) 

E o autor continua num discurso de 2015 que alarga e precisa o das intervenções da 

década de 1980:

Não me parecia ser esse, efetivamente, o caminho a seguir. Mesmo antes de um contacto 

de leitura com a tradição lovejoiana da History of ideas, ela própria insufi ciente pelo seu 

pendor “idealista”, o que se me afi gurava mais fecundo era que em história das ideias nos 

devíamos mover menos pela incidência refl exiva do acontecimental ou do serial da história 

e mais pela “pensabilidade” do facto, pela “tensão” do facto e acima de tudo, pela perspetiva 

interrogante, sem nunca esquecer as exigências heurísticas e a atenção ao circunstancial do 

tempo histórico. (Pereira 2016, 61)

Lovejoy, na introdução à obra citada, afi rmava a diferença entre história da fi losofi a e 

história das ideias, procurando um espaço próprio para a disciplina teorizada: “By the his-

tory of ideas I mean something at once more specifi c and less restricted than the history 

of philosophy. It is diff erentiated primarily by the character of the units with which it con-

cerns itself” (Lovejoy 2001, 16).

Como revela a temática dos diferentes capítulos insertos em The Great Chain of Being, 

ele mantém-se no território do pensamento, embora relevando que “a real unit-idea was 

usually the result of a historic process” (p. 19). Dá-se, assim, importância à historicidade, 
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cujo processo também ele se refl ete na própria ideia, bipolaridade que está praticamente 

ausente no pensamento especulativo, específi co da fi losofi a. Mas, se é amplo o caminho 

aberto por esta via, Lovejoy mantém-se próximo da fi losofi a da história em que o domí-

nio epistemológico da History of Ideas de alguma forma servia e se enquadrava. Como 

afi rmara Daniel J. Wilson em “Arthur O. Lovejoy and the moral of the Great chain of being”: 

Lovejoy’s study of the history of ideas was an essential part of his philosophical eff ort to 

create a rational and intelligible account of the world. In philosophy, he argued for epistemo-

logical dualism, temporalism, and principals of reason. From his earliest essays in the his-

tory of ideas […] Lovejoy hoped to uncover the logical steps by which philosophy could be 

moved certain that his pluralistic and evolutionary one […] Lovejoy could be more certain 

that his pluralistic and evolutionary philosophy was not only possible but also necessary. 

(Wilson 1980, 250) 

Não se trata, porém, de uma fi losofi a da história de matriz hegeliana onde a pluralidade 

não é mais do que aparente, incorporada que está no “Espírito da História” e onde este, ao 

desvelar-se, se cumpre; em Lovejoy a diversidade e a pluralidade constituem-se como ele-

mentos caracterizadores e imprescindíveis à construção e ao entendimento da História. 

Não admira, portanto, que tal visão seja sedutora para quem vê no “fazer da história” a 

possibilidade, ainda que problemática em si pela difi culdade em apreender o real na sua 

total dimensão, de captar a intencionalidade do agir dos homens no espaço e no tempo.

No pensamento epistemológico do historiador das ideias José Esteves Pereira, e 

embora ele próprio se coloque na esteira de Lovejoy não deixando de lhe criticar o pen-

dor idealista, como já referi, é afi rmada, no entanto, a validade de uma história intelectual 

“no tratamento histórico da ideia”. Mas, se é este tratamento o núcleo da história das ideias, 

o nosso autor alarga-o ao espectro da vigência da ideia enquanto factum. Apresenta-o 

mesmo como “topos privilegiado sobre a refl exão do próprio histórico” (1992, 28) nas suas 

múltiplas dimensões, mesmo naquelas em que é mais difícil captar a ideia pelo carác-

ter eminentemente pragmático, como são os casos da história social e da económica. 

Aliás, esta última foi território privilegiado em estudos insertos na obra Percursos de 

História das Ideias e, bem assim, no seu magistério tanto a nível de licenciatura como, de 

modo particular, no mestrado de História Cultural e Política onde fez verdadeira escola. 

E a suportar esta sua visão aduz, como elemento de autoridade mas também como 

suporte ao seu próprio pensamento, a asserção do reputado e eminente historiador angli-

cano Owen Chadwick, introduzindo-lhe sublinhados signifi cativos quanto ao modo de 

pensar a history of ideas:
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Penso e acredito (…) que, sem a pesquisa intelectual a pesquisa social está destinada a soço-

brar; tanto quanto o está a pesquisa intelectual quando os historiadores não interrogam sobre 

a natureza da sociedade em que as ideias foram propagadas ou rejeitadas. (Pereira 1992, 33)

Ora, torna-se evidente que o pensamento do académico da UNL abre a história das ideias 

a outros modos de fazer história que não em exclusivo ao viés intelectual ou fi losófi co. 

A aproximação a este modo de fazer história pode fazer-se tanto pela via da análise de um 

determinado processo histórico marcado pelo acontecimental, como pela evolução das 

ideias nesse mesmo processo e o modo como o próprio processo histórico as “incarna”, 

aceitando-as, deturpando-as ou rejeitando-as. Se no primeiro caso se privilegiam os fac-

tos, embora colocando-os sob a mira interrogativa e problematizante, no segundo parte-

-se da análise de uma determinada ideia que faz a sua “evolução” na historicidade. Tanto 

num caso como no outro, busca-se a intencionalidade do agir humano situado em deter-

minado tempo e num dado espaço. Dito de outro modo, as ideias tanto podem ser trata-

das enquanto produtos elaborados da mente humana agindo na temporalidade histórica, 

como apreendidas na complexa intencionalidade, onde se imbricam fatores conscientes 

e inconscientes que se inserem em contextualidades e temporalidades diversas. Essa é a 

novidade específi ca, assim creio, da expressão “pensabilidade do facto, pela ‘tensão’ do 

facto e acima de tudo, pela perspetiva interrogante”, trecho já acima transcrito, núcleo 

central da epistemologia de José Esteves Pereira. 

É portanto uma postura epistemológica bem diferenciada do modo de fazer história 

das ideias “à francesa” que Alphonse Dupront critica: 

L’histoire des idées, en demeurant mal distincte et capable de recevoir, un peu comme un 

fourre-tout généreux, tout ce dont l’histoire traditionnelle s’occupait si peu, incline trop vers 

l’intellectualité pure, la vie abstrait de l’idée isolée souvent outre mesure des milieux sociaux où 

elle s’enracine et qui diversement l’expriment. (Dupront 1998, 45)

Todavia, o mesmo autor da história antropológica reclama a aproximação à history of 

ideas enquanto “pensabilidade do facto”, ao afi rmar: “Ce qui importe, autant que l’idée et 

peut-être plus, c’est l’incarnation de l’idée, ses signifi cations, l’usage que l’on fait” (ibidem). 

Para Esteves Pereira a aproximação constitui-se como uma evidência: “em história das 

ideias estamos, sobretudo, perante a apreensão refl ectida do facto enquanto multiplici-

dade signifi cativa” (Pereira 2004, 18). 

Mas, se a noção de “pensabilidade do facto” ressalta em centralidade epistémica, ela 

implica necessariamente outras noções. Talvez a de maior signifi cado seja a tensão das 
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ideias, quer entre si no processo evolutivo, quer face à resistência da cultura, entendida no 

sentido antropológico e na sua dimensão tradicional como Ernest Gellner a confi gura em 

Razão e Cultura. Esta vertente tensional é recorrente nos escritos do autor em análise que, 

como que à laia de síntese, escreve em 2004:

É que as tensões políticas, culturais, religiosas, entre outras, que a história das ideias fecun-

dantemente pode tratar, surgem de uma forma que exige mediação aberta ao dramático e 

ao problemático da temporalidade que só do ponto de vista da apreensão refl ectida do facto 

é possível. (Pereira 2004, 18)

 

As tensões assim apresentadas colocam de imediato a necessidade de abordagens dife-

renciadas no domínio da história, e não só. Exigem a cooperação de outros saberes, e não 

apenas os das ciências auxiliares. Não sendo estes diretamente cultivados pelo historiador 

das ideias que tem de se socorrer deles para alcançar o nível de problematização espe-

cífi ca deste modo de fazer história – enfoque que está na base da abertura da history of 

ideas a historiadores provenientes de outras áreas do saber, unidos pela perspetiva refl e-

xiva e interrogante específi ca do topos da history of ideas, e a outros cientistas das ciências 

sociais em geral. 

Entramos aqui nas variantes que a obra editada por Donald Kelley, History of ideas 

– Canon and variations, releva, mas também com as aportações de outras áreas do saber. 

Deparamo-nos, assim, com outro vetor do pensamento epistémico de Esteves Pereira, 

a inter, a multidisciplinaridade e, mesmo, a transdisciplinaridade. Nas suas palavras: 

“Da atitude dessa pensabilidade do facto, da sua resistência, da sua tensão e da sua trans-

fi nita signifi cação decorria como que naturalmente a vocação pluridisciplinar e transdis-

ciplinar” (Pereira 2004, 18).

Assim, a abertura à inter e multidisciplinaridade do posicionamento teórico do nosso 

fi lósofo historiador induz e permite o acolhimento à diversidade de olhares sobre o factum 

histórico e a respetiva busca de intencionalidades subjacentes. O cruzamento de enfo-

ques vindos das áreas da fi losofi a, da história, da antropologia, da economia ou sociologia, 

da linguística, etc., mas, sobretudo, das metodologias e aparelhos conceptuais respetivos 

são úteis não apenas na investigação mas de modo particular na lecionação, propiciando 

diferentes modos de fazer a própria história das ideias. Deste modo, no seu interior, uns 

buscam a perceção mais ou menos direta ou mediada de ideias, mostrando-se embora 

sensíveis à sua projeção na historicidade; outros buscam nos factos, colhidos nos repo-

sitórios arquivísticos ou em diversos registos do passado e do presente, as ideias que os 

erigiam; outros, ainda, socorrem-se de estudos parciais já elaborados, neles se apoiando 
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para a realização de uma história essencialmente problematizadora e interrogativa. 

Em qualquer dos modos, sempre privilegiando uma heurística devedora da escola posi-

tiva de fazer história (que alguns gostam de designar de escola metódica) e, por meio de 

hermenêutica rigorosa, rastreando e explicitando as ideias incorporadas na historicidade 

– umas vezes com a clareza conceptual porque próximas da via especulativa; outras, por 

meio da “pensabilidade” dos factos, de forma mais ou menos difusa e até corrompida, 

fruto de uma receção tensional das ideias no devir histórico.

Tanto nuns como noutros casos, o privilegiar as ideias que se difundem e eram apro-

priadas pela tessitura histórica não pode ser entendido como o fazer de uma fi losofi a de 

segundo plano, nem tão-pouco história da fi losofi a, antes como apreensão, na trama da 

historicidade, da inteligibilidade do agir dos homens em dados espaços e tempos cul-

turais, ou seja, o fazer de uma história das ideias. Neste sentido, Esteves Pereira coloca 

judiciosamente em exergo a um dos seus escritos a expressão de Sterling Lamprecht: 

“A história da fi losofi a é a história do pensamento do fi lósofo; a história das ideias é a histó-

ria do pensamento do homem” (Lamprecht 1992, 25). Resta dizer que este “homem” tem 

de ser entendido na sua temporalidade.

É da natureza de qualquer modo de fazer a história a reconstrução do passado, o que 

implica a relação com os registos desse mesmo passado. Se, quanto à construção das 

ideias, domínio privilegiado da especulação fi losófi ca, a questão é relativamente fácil, 

pois estamos no domínio da cultura escrita maximamente elaborada, já no que concerne 

ao processo histórico em que aquelas evoluem – enquanto incarnadas no agir concreto 

dos homens e das sociedades em si mesmos – os registos nem sempre manifestam a 

intencionalidade que as erige, afetando-lhes a fi abilidade. Embora os vestígios sejam 

múltiplos e de variada natureza, e neste campo a Nouvelle Histoire foi decisiva, nem todos 

merecem similar confi ança. Também sabemos como é vulnerável a sua conservação e em 

que medida muitos dos factos não deixaram ou não foram considerados merecedores de 

registo, podendo aceder-se-lhes apenas por inferência a contrario, como que em reverso 

de factos cujos testemunhos até nós chegaram ou então através de imagens fi xadas em 

narrativas coevas, quase sempre amplifi cadas pela imaginação da tradição oral – e neste 

âmbito o próprio mito ou as descrições míticas são signifi cativos – ou da gesta literária. 

Aqui é de relevar o contributo que Paul Ricœur dá à imaginação no discurso hermenêu-

tico, onde se constitui como elemento necessário na narrativa histórica (Ricœur 1985, 

V. III: 15-144). 

Creio ser de extrema signifi cação, no seio da epistemologia de Esteves Pereira, a rele-

vância que dá à imagem, pois de algum modo ela recria o contexto do processo histórico 

como se de dramaturgia se tratasse. Nas suas palavras:
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Um outro aspecto que importa considerar no âmbito da epistemologia de história das 

ideias é o da atitude perante o ‘res gestae’ da história […] para a qual Michael Oakesshott 

chamara a atenção envolvendo não só as ações humanas, em geral, mas as ações refl ectidas 

[…]. Em refl exão que hoje, para alguns, interessará sobremaneira, o historiador inglês queria 

reencontrar o ‘vivo’ do histórico e é curioso que chamasse a isso ‘provas da essencialidade do 

histórico’ e algo de ‘arqueológico’.  Para ele as grandes sagas poéticas que exprimem muito do 

tempo dos povos europeus e orientais, mostravam desde cedo o que veio a ser reconhecido 

não como facto mas como imagem. (Pereira 2004, 21 e s.)

Ora aqui entramos no último vetor do pensamento do autor de Percursos de História das 

Ideias, sendo aquele que me levanta problemas: a convicção de que a history of ideas se 

apresenta como “terreno privilegiado de uma história global”, mesmo se afi rmada não em 

sentido de verdade absoluta mas apenas funcional: 

o captar de um percurso do homem no tempo, não enquanto hipótese explicativa, mas 

enquanto espelhamento de uma totalidade problemática […] parece colher-se que a história 

das ideias é uma ciência compreensiva, de sentido globalista, de mediação signifi cativa e de 

raiz indutiva. (Pereira 1992, 23) 

Estou convencida, no entanto, de que Esteves Pereira hoje, volvido mais de três déca-

das sobre este seu escrito, e ao contrário do que sucedera com as outras posições (pode-

mos dizer premissas?), não a sustentaria e, talvez por isso, não mais a retomou. Em vez 

da “totalidade problemática” ou “ciência compreensiva, de sentido globalista”, o autor 

prefere falar da “totalidade do tempo que ao historiador interessa”. Ora, se a totalidade é 

o que interessa ao historiador, ela não é total; é sempre parcial – por força da limitação dos 

registos e da incapacidade de apreensão de um passado cuja totalidade não é passível 

de ser apreendida. Mantém-se a aporia, embora em refl exão de 2004 ela se encaminhe 

noutra direção que abaixo referiremos. 

A refl exão que a partir daquele período, sobretudo na escola francesa mas também 

na anglo-saxónica, se tem multiplicado – com especial incidência em Pierre Nora, Roger 

Chartier ou Preston King e Donald Kelley, entre outros – alerta-nos judiciosamente para 

os problemas dos “registos” do vivido e do relativismo face à parcialidade de quem os 

produziu e de quem os analisa e interpreta, o que, de resto, ocorre em todos os modos 

de “fazer história”. Quanto à defi ciente validade dos registos para a apreensão do real, há 

que salientar as difi culdades advenientes da ocultação dos “vencidos” nas relações socio-

políticas, a perda ou o defi ciente tratamento de muitos dos documentos ou ainda o não 
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fi xado de muitos dos usos, costumes, valores que enformam o agir das sociedades e/ou 

das “comunidades” ao longo do seu percurso histórico. De modo similar há que referir a 

inevitável subjetividade que, mesmo com todo o rigor metodológico, heurístico e her-

menêutico, marca os modos de fazer história. É, portanto, uma tarefa sempre parcial e 

relativa, mais ou menos radicalmente, porque a história se constrói entre a objetividade e 

a subjetividade. E não só em relação ao absoluto mas também ao global plural. A variação 

dos modos e dos temas sobre os quais versa a história nas diferentes épocas, por sua vez, 

denota a impossibilidade de uma história global. Aliás, a referência logo em 1983, pelo 

nosso autor, à “raiz indutiva” já postulava esta impossibilidade ou pelo menos revelava 

uma aporia difícil de ultrapassar. 

É considerando a variação da produção historiográfi ca que o fi lósofo historiador refl ete 

sobre o enviesamento do passado a partir dos interesses ou das perceções do presente: 

“Cumpre afi rmar que, no que ao território do historiador de ideias diz respeito, nos enfren-

tamos com o que podemos saber do passado, e pode pôr-se em juízo que todo o conhe-

cimento é inclusivamente presente” (Pereira 2004, 19).

Interessante é o facto de José Esteves Pereira recorrer à lógica de matriz aristotélica 

para, assertivamente, registar esta posição crítica:

Há dois aspectos que nos reenviam para a presencialidade como antinomia. Primeiro: se as 

ideias que, por hipótese, atribuímos a um passado são agora pensadas no presente, então a 

hipótese carece de bases, pois é demonstrável evidência serem pensadas no presente. Mas 

noutra instância, se as ideias que sabemos serem pensadas no presente são atribuídas ao 

passado, então não podemos saber sequer se a atribuição é válida, pois não podemos real-

mente pensar estas ideias presentes no passado. (Ibidem)

Torna-se evidente que este raciocínio lógico, mesmo não sendo histórico, demonstra 

per se, no contexto discursivo de Esteves Pereira, que não está em causa uma postura 

niilista mas tão-só o relativismo no modo de entender tanto o tempo cronológico como o 

tempo “substantivo” da historicidade dos factos que sabemos, por testemunhos credíveis 

e pela análise do presente, terem existido no passado – a tal “presencialidade por antino-

mia”. Como em outro lugar Esteves Pereira escrevera: “passado e presente são noções cor-

relativas […] sobretudo entre tempo cronológico e tempo substantivo” (Pereira 1992, 138), 

sustentando-se em similar asserção de Preston King que transcreve. 

A conclusão a que nos conduz esta nossa refl exão é a de que o fazer da História das Ideias 

tem, entre nós, um espaço ainda por desbravar e que muito contribuirá para o nosso auto-

conhecimento. A problematização e a interrogação que a caracterizam conduzir-nos-ão 
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a uma abertura a enfoques sempre renovados em busca de respostas que, um pouco 

como no mito de Prometeu, nunca nos poderão satisfazer plenamente. Contudo, estou 

convencida de que a real unit-idea em evolução no processo histórico, em multi e trans-

disciplinaridade, nos pode conduzir, qual fi o de Ariadne, a aproximações sucessivas ao 

conhecimento das intencionalidades do agir do homem ao longo da temporalidade his-

tórica que se visa conhecer. 

A obra publicada de José Esteves Pereira, quer em livros quer em estudos, elaborada 

sob o enfoque da sua refl etida e problematizadora epistemologia, constitui-se como 

prova da efi cácia do seu pensamento epistémico. 

Obrigada, José Esteves Pereira!
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Querido amigo José Esteves:

Você não tem idéia do quanto fi quei contente ao receber a solicitação feita por sua 

amiga Cecília de uma bibliografi a sobre o Centro Dom Vital. Foi você quem sugeriu que 

ela me telefonasse e eu fi quei feliz por ser lembrada depois de tanto tempo e lembrada 

por um amigo que me traz tantas e tão gratas recordações. 

Soube por ela, pela sua amiga, que você está aposentado e que continua muito ativo, 

trabalhando em seus múltiplos interesses com o mesmo ânimo de sempre. Aproveito esta 

oportunidade para lhe dar os parabéns por ter alcançado tão cedo o reconhecimento 

universal pela brilhante carreira.

Lembro de quando o conheci: você era o mais novo – bem mais novo – dos “grandes” que 

se propunham iniciar o intercâmbio entre pesquisadores do pensamento luso-brasileiro: 

Miguel Reale, António Braz Teixeira, Francisco Caeiro, António Quadros e Afonso Botelho. 

Você era o mais novo, porém era aquele que de mansinho administrava e organizava as coisas. 

Não me lembro de quem foi a idéia inicial de organizar o lançamento em Portugal da 

obra completa do Tobias Barreto, obra que havia sido publicada em dez volumes pela 

Secretaria de Cultura de Sergipe, para festejar os 100 anos da morte do fi lósofo. A publi-

cação da obra fora iniciativa do nosso amigo de muito saudosa memória Luiz Antonio 

Barreto, que era então o Secretário de Cultura. 

Mas a idéia do Colóquio Tobias Barreto e a organização dele em Lisboa no ano de 1990 

certamente tiveram o seu dedo. Penso também que você trabalhou com o Francisco Caeiro, 

o qual aproveitou a presença do brasileiro Luiz Alberto Cerqueira em Portugal, que terminava 

então o doutorado dele sob a orientação do próprio Caeiro, para ajudá-lo naquela tarefa. 

Como foi, como não foi, o fato é que meses depois, em junho de 1990, nos encontráva-

mos todos nós, os vinte, dez portugueses e dez brasileiros, hospedados em Lisboa; não só 

hospedados mas festejados, jantados e almoçados por conta daquela iniciativa. 
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Certa vez, em outro daqueles nossos colóquios, estávamos nós dois no trem vindo 

a Lisboa de Viana do Castelo, se não me engano. Tentávamos recapitular quem teria 

estado em cada um dos colóquios. Comparávamos notas. Chegamos a recompor 

o nome dos vinte do primeiro deles: da parte dos portugueses, o Presidente nato, 

Francisco da Gama Caeiro (se é que se pode dizer isto quando não havia nem houve 

jamais presidente dos colóquios); a seguir o Afonso Botelho, depois o António Braz 

Teixeira, o António Quadros e você, o José Esteves. Era o núcleo em torno do qual gira-

vam as fi guras menores, ainda estudantes à época, Pedro Calafate, Manuel Cândido, 

Paulo Borges e Leonel Ribeiro dos Santos. O Eduardo Soveral era um dos grandes, deve-

ria ter tomado parte durante todo o tempo mas apareceu pouco, vindo do Porto com as 

pernas inchadas de erisipela, coitado. 

Da parte do Brasil o decano do grupo era o Miguel Reale – sempre acompanhado da 

mulher, D. Nucci, que não deixava escapar nada do que acontecia, seguia todas as comu-

nicações com a maior atenção, entendia tudo de que se estava falando para depois poder 

comentar com o marido. Além do Reale e do próprio Luiz Antonio Barreto estavam o 

Antonio Paim, o Paulo Mercadante, o Nelson Saldanha, o Aquiles Cortes Guimarães, o Luiz 

Alberto Cerqueira, a Constança Marcondes Cesar, o Vamireh Chacon e eu.

Aquele primeiro colóquio foi tão bem sucedido que a partir de então fi cou combinado 

que a cada ano seria repetido, nos anos pares um colóquio em Portugal, nos anos ímpares 

outro no Brasil, nos anos pares seria chamado Tobias Barreto e nos ímpares seria chamado 

Antero de Quental, dado que, em 1991, se festejava o centenário da morte do Antero.

Já lá se vão vinte e sete anos. No ano passado, no Porto, aconteceu o XVI Colóquio 

Tobias Barreto. O tema foi a Filosofi a do Direito em Portugal e no Brasil. Quem diria, hem? 

Vinte e seis anos ininterruptos! Que beleza! Que sucesso! Na nossa cultura as iniciativas 

desse gênero não costumam durar tanto. E no entanto, aí estão as atas dos colóquios para 

provar o esforço que estes tem representado de reunir os pesquisadores de um lado e de 

outro do Atlântico, e o esforço também representado nos resultados que já foram alcan-

çados pela pesquisa, resultados que revelam uma riqueza antes inimaginável de conheci-

mentos e de perspectivas acerca da nossa história e do nosso pensamento. 

Imagine você, Esteves, que eu fui convidada – apesar de não ser nada do ramo – para 

participar do mais recente colóquio que versou sobre a Filosofi a do Direito. Não sendo 

do ramo, como apontei, ainda assim enviei um trabalho para ser lido – se quisessem –, 

mas não pude estar pessoalmente presente porque a estas alturas, com oitenta anos, já 

as pernas não estão lá essas coisas para andar pelos aeroportos modernos. Como disse 

um amigo meu, o motor ainda está razoável mas a carroceria está muito gasta. Ou como 

digo eu, o prazo de validade já está esgotado, nem é bom facilitar. Entretanto, confesso 
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que fi quei bastante frustrada de não ter podido participar pois o programa me pareceu 

riquíssimo. Agora aguardo para ver as atas quando saírem publicadas. 

Não sei se os colóquios continuarão a acontecer. Oxalá assim seja. Oxalá o bastão con-

tinue passando de mão em mão. Já lá foram tantos os revezamentos realizados, como 

no antigo jogo das Olimpíadas gregas! Já lá se foram tantos dos nossos amigos queridos, 

alguns dos nossos mentores, tantos colegas pesquisadores! Lembro dos primeiros que se 

foram, logo no início dos nossos encontros, o António Quadros primeiro, logo depois o 

Francisco Caeiro e, não demorou muito, o Afonso Botelho. Que falta nos fi zeram!!! 

Alguns anos depois foi a vez do meu querido professor e mestre, o professor Eduardo 

Abranches de Soveral, que tantas saudades já havia deixado aqui no Brasil quando voltou 

para Portugal, depois de ter passado mais de dez anos entre nós e de ter fundado com o 

Antonio Paim o curso de pós-graduação na área de Pensamento Português e Brasileiro na 

também saudosa Universidade Gama Filho. E pouco depois dele foi-se o nosso querido 

decano, o Professor Miguel Reale. E logo o Paulo Mercadante.

Nem preciso dizer a você o quanto sentimos as recentes perdas, primeiro a do Leonardo 

Prota, fundador do CEFIL, que cedo havia se unido ao nosso grupo e que patrocinava os 

encontros de Londrina na seqüência dos colóquios realizados no Brasil; e mais recente-

mente choramos a perda do Aquiles Côrtes Guimarães. 

São recordações agridoces, mas assim é a saudade, esse sentimento que vocês tão 

magistralmente tem analisado e cantado e que nós, brasileiros herdamos de vocês. 

Na etapa em que estou da vida, “recordar é viver” como diz o refrão de uma canção 

popular. E se evoco com enorme carinho cada uma dessas fi guras que desfi lam pela 

minha memória ao repassar os sucessivos colóquios, se evoco algumas das comunica-

ções que muito me impressionaram pelo ineditismo da interpretação de tal pensador 

ou de tal idéia, as saudades apertam ao lembrar dos acalorados debates que de vez em 

quando ocorriam. 

Também às vezes aconteciam episódios bizarros e inesperados. Você lembra, Esteves, 

daquela vez em que um dos rapazes – um muito novo, não me lembro o nome dele, não 

fazia parte do nosso grupo – resolveu criticar a forma como eram conduzidas as comuni-

cações, afi rmando que deveriam ser feitas em forma de diálogo com a platéia, para que 

todos pudessem se manifestar no decorrer da apresentação do texto e não após a lei-

tura deste? Você lembra do momento em que a Nucci Reale, enquanto o Reale cabeceava 

de sono após o almoço, levantou-se e declarou que havia acompanhado o marido por 

quantos congressos de fi losofi a ele havia participado pelo mundo afora – não haviam sido 

poucos – e que sempre a liturgia dos congressos fora a mesma, não cabendo a ele, rapaz 

novo, querer ensinar aos mais velhos como conduzir os trabalhos... Nossa, foi um impacto 
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e tanto ver aquela velhinha miudinha de dedo em riste dando uma lição... Reconduziu-

nos a todos nós aos bancos do jardim de infância!

Noutra ocasião, você esteve naquele vôo para os Açores, quando o Paulo Mercadante 

sentou-se ao meu lado e desandou a revelar sua verve satírica sem mover um único mús-

culo do rosto, a ponto de eu não conseguir conter a risada? Quando a Maria Alba, mulher 

do Afonso, – sentados ambos no banco à nossa frente – viajou de joelhos, virada para o 

banco de trás para ouvir as atrocidades que o Paulo ia dizendo? Todo mundo no avião 

fi cou curioso ao ouvir nossas risadas e o Paulo permaneceu impassível, com aquele ar de 

Buda que lhe era peculiar. Você lembra?

Naquela viagem para realizar um dos Colóquios na Universidade dos Açores, tam-

bém aconteceu que, ao chegarmos e subirmos na caminhonete que nos iria conduzir 

ao hotel, o motorista mandou que fôssemos empilhando as malas atrás do assento dele. 

Imediatamente o Ricardo Velez vozeou em surdina que, assim que a caminhonete desse 

início ao trajeto, as malas haveriam de despencar para cima do dito motorista. Não deu 

outra... A seguir, foi-nos anunciado que o Sr. Barão – não recordo o nome dele – gentil-

mente havia oferecido hospedagem no castelo dele aos mais graduados membros do 

grupo. Tratava-se de uma imensa honra. O Sr. Barão estava viajando mas havia posto o 

castelo à disposição do Reitor da Universidade. Os demais participantes seriam acomoda-

dos em um hotel na orla de São Miguel. 

Mas a noite havia caído. Ao adentrarmos o bosque que cercava o castelo do Sr. Barão, 

parecia-nos haver entrado no bosque da Branca de Neve. Os galhos secos das árvores avan-

çavam para a caminhonete como a querer nos arrancar de dentro dela. Ao aproximarmo-nos 

do castelo, este estava às escuras. Logo uma luz surgiu em uma janelinha no topo do que 

haveria de ser uma escadaria no interior do castelo e principiou a descer. Através da escu-

ridão, fomos aos poucos percebendo na entrada do castelo, acima de uns largos degraus, 

dois leões de pedra que nos pareceram uns grifos. Quando, fi nalmente, a caminhonete 

parou em frente à escadaria dos grifos, ninguém, mas ninguém, queria fi car hospedado lá. 

A funcionária contratada para nos receber começou a ler a lista dos nomes dos que 

haviam sido agraciados com o convite. Além do Miguel Reale e Sra. que já haviam sido 

levados para lá no carro do reitor da Universidade dos Açores, fora convidado o Professor 

Eduardo Soveral e Senhora. Landucha gemia baixinho que não queria descer da viatura. 

O marido insistia em surdina para que ela o acompanhasse. Cumpria obedecer. Finalmente 

ela aquiesceu às instâncias do marido, descendo da caminhonete com ar de quem vai 

para o cadafalso. 

A seguir foi anunciado o nome do Paulo Mercadante e Senhora. Acontece que a Maria 

Elisa Mercadante não tinha ido ao colóquio dessa vez. Quando a mocinha leu o nome do 
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Paulo Mercadante e Senhora ninguém respondeu. Ela repetiu. Silêncio. Pela terceira vez 

ela leu os nomes. O Paulo então gritou: – “Não vieram!” A mocinha passou para o nome 

seguinte da lista dos convidados do barão, Gerardo Melo Mourão. Que placidamente dor-

mitava no banco de trás da caminhonete. Ao ser chamado, o Gerardo acordou, levantou-

-se e veio pelo corredor chamando alto pelo amigo: – “Vamos Paulo, vamos”. Como nós 

rimos, você lembra!? 

Em compensação tenho uma bela lembrança de ir jantar à sua “morada” na “linha” em 

Lisboa. Lá estava a Margarida e as “miúdas”. Coloco entre aspas as palavras que para mim 

são “estrangeiradas”, você entende. Conheci também sua fi lha mais velha, interessada em 

seus trabalhos, sua companheira, que mais de uma vez depois encontrei em eventos dos 

colóquios. 

A Margarida desde logo me encantou com sua verve e os estudos que havia feito sobre 

a pré-história de Portugal. Acompanhei-a com as crianças à praia, certa vez em que per-

maneci em Portugal depois do colóquio, com uma bolsa de estudos, ocasião em que o 

Afonso e a Maria Alba me emprestaram o apartamento deles no Estoril. 

Uma das minhas melhores recordações daqueles tempos é a da vez em que você esteve 

no Rio e me telefonou em um sábado à tarde. Meu fi lho mais velho estava estudando 

com os colegas para as provas da faculdade de engenharia. Eu precisava comprar algo 

para fazer um “lanche” para os rapazes. Fui buscar você no hotel e o levei comigo ao 

super-mercado. Você foi muito prestativo ajudando-me nas compras. Ao chegar em casa, 

fomos para a cozinha onde conversamos bastante enquanto eu preparava uns “sandwi-

ches” para o “lanche” da turma. Meu fi lho jamais me perdoou tamanha falta de cerimônia 

para com um ilustre professor português. Em compensação, nem ele nem os colegas fi ze-

ram a menor cerimônia e você se divertiu bastante com a conversa e as brincadeiras deles. 

Sim, senhor, ‘seu’ Esteves, temos um longo passado de amizade. Ou melhor, nossa ami-

zade tem um longo passado. Vejo-o sempre na visada da lembrança com um meio sorriso 

no rosto, a tudo ouvir, sentado com ar descansado, meio à parte, sozinho, discreto.

 Mas, cá para nós, por mais que você tenha parecido descansado, sei que você tem o 

mérito e merece muito da glória de haver fomentado, organizado e conseguido o fi nan-

ciamento para a grande parte dos nossos Colóquios, se não de todos. E com esse feito, 

por mais que você tenha outros méritos e não são poucos na sua carreira de intelectual, 

fi lósofo, historiador, cientista político, você merece todo o nosso reconhecimento.

Não sei, sinceramente não sei, qual será o saldo de todo o trabalho realizado e ainda 

por realizar com estes colóquios. Creio que algo fi cará. Creio mesmo. O efeito do traba-

lho cultural é imponderável. Certa feita perguntei ao meu pai, então membro do Comitê 

de Ação Cultural da Organização dos Estados Americanos, a OEA, o que seria feito dos 
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relatórios publicados pelo Comitê: sobre a assimilação das populações indígenas, sobre a 

disseminação do conhecimento recíproco entre os povos dos diferentes países do bloco, 

sobre a divulgação das obras literárias, historiográfi cas ou fi losófi cas dos diferentes países 

e por aí adiante. Ele me respondeu que o trabalho cultural é assim mesmo, pode ter a 

maior repercussão imediata e depois cair no esquecimento, pode fi car anos esquecido e 

um belo dia um pesquisador o irá descobrir e o irá aproveitar para benefício de muitos. 

E pode se tornar um clássico. Ninguém pode prever.

Os seus trabalhos, Esteves, sobre o Iluminismo português, sobre Pombal, sobre Verney, 

sobre Silvestre Pinheiro Ferreira, já são clássicos. Você pode agora não fazer mais nada. 

Pode se dar esse luxo. Se quiser pode só trabalhar no jardim, capinar. Ou fi car lendo o dia 

inteiro. Mas sei que não é homem para isso. Por isso espero continuar acompanhando sua 

carreira. Espero saber mais dos seus feitos.

Receba um grande abraço da amiga de sempre

Anna Maria 
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Leyendo entre pantallas é uma espécie de livro-guia destinado a ajudar os leitores/

utilizadores assoberbados pela complexidade que defi ne a leitura em contexto digital. 

Subjacente à sua criação está a ideia de as novas tecnologias possuírem, face ao livro tra-

dicional, um problema de mediação: são necessários mais passos para um leitor alcan-

çar aquilo que, em última análise, pretende – o texto. No ambiente digital, a proliferação 

de dispositivos, sistemas operativos, aplicações ou formatos de fi cheiro implica que um 

utilizador, para aceder à informação e a poder transformar em conhecimento, esteja em 

condições de encontrar e seleccionar aquilo que mais se lhe adeqúe. Para tal carece de 

orientações, sendo essa então a missão da presente obra, assinada por quatro investiga-

dores do grupo E-LECTRA da Universidad de Salamanca, dedicado ao estudo e à análise 

da edição e da leitura electrónicas.

Fenómenos inicialmente com pouca expressão, ainda que em ocasiões fossem anun-

ciados como o futuro do livro, os textos digitais sofreram um considerável crescimento 

na última década, quer na produção quer no consumo, particularmente no mundo 

anglo-saxónico. Aliás, com a implantação dos dispositivos móveis (tablets, e-readers, 

telemóveis), aparelhos regidos pelo chamado “princípio da aceleração” (rapidez tanto 

na inovação e produção tecnológicas como nos modelos de distribuição e recepção), os 

autores de Leyendo entre pantallas consideram estarmos diante de um novo ecossistema 

da leitura, o qual vem alterar a cadeia de valor instalada desde a implantação da imprensa 

de caracteres móveis: a cadeia formada por elementos/agentes como autor, impressor, 

editor, distribuidor, livreiro, biblioteca, leitor, e mesmo outros como o agente literário ou 

o crítico profi ssional. 

Ora, a mudança, não poucas vezes, traduz-se na obliteração de alguns desses agentes, o 

que conduz a assinalar o contraste, no ambiente digital, entre a intermediação provocada 
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pela tecnologia e a desintermediação causada pela ausência de agentes ou de funções 

que habitualmente associamos ao contexto tradicional. Estes dois fenómenos estão rela-

cionados e, em conjunto, ajudam mais a explicar a desorientação dos utilizadores do que 

apenas as razões tecnológicas invocadas por Raquel Gómez-Díaz, Araceli García Rodríguez, 

José-Antonio Cordón-Carcía e Julio Alonso-Arévalo: se a proliferação de dispositivos e de 

software é sufi ciente para assoberbar os leigos, a inexistência de mediadores traduzir-se-á 

num continuar de indefi nição e de desconhecimento.

Nem sempre, refi ra-se, quando se comparam os dois ambientes – digital e tradicional –, 

é habitual analisar o sistema mais amplo de que fazem parte. Normalmente, os discursos 

limitam-se a apontar vantagens e desvantagens. Em muitos casos, o elencar de ambas não 

é mais do que um exercício de parcialidade, pois aqueles que preferem o impresso serão 

pródigos em avançar motivos para a defesa dos livros, desde a estética à funcionalidade, 

enquanto aqueles seduzidos pelo digital farão o mesmo pelos ebooks, fi cando o comum 

leitor entre apocalípticos e integrados. Recentemente, uma das supostas vantagens do 

digital apontadas por especialistas, e seguida em Leyendo entre pantallas, é a sua poten-

cialidade para a leitura social, ou seja, a transformação do livro num território documental 

susceptível de permitir relações sociais complexas entre leitores. Aponta-se que “a leitura 

deixa de ser um acto solitário para se erigir em lugar de encontro e colaboração. O livro 

como objecto torna-se o livro como rede (…)” (p. 15), rede essa que fará circular a informa-

ção e colocará em relação dialéctica autores, editores e leitores. 

Porém, por muito excitante que esta promessa aparente ser, a realidade é que, de 

momento, não passa disso mesmo, de uma promessa. Aliás, a socialização não é uma 

propriedade do novo ambiente: o livro impresso tem sido, ao longo da sua história, das 

maiores ferramentas de socialização entre os seres humanos (recorde-se, apenas, os textos 

sagrados que constituem o cerne das celebrações religiosas). Quanto aos livros digitais, 

ainda está por perceber qual a intensidade de socialização permitida. Se é verdade que a 

integração destes produtos com as redes sociais online gera um contexto onde leitores, 

em várias partes do globo, podem comentar, partilhar e dialogar tendo como ponto de 

partida os textos, não é menos verdade que são comportamentos ainda incipientes que 

nem sequer se estendem à maioria dos leitores de obras digitais. Daí a tónica colocada 

na socialização esquecer que a leitura social digital é, por enquanto, mais potencial do 

que actual, devido a não se ter tornado ainda um aspecto consolidado da leitura neste 

ambiente.

Tal não signifi ca a ausência de benefícios concretos do ambiente digital. A rapidez de 

circulação da informação e a mobilidade são factos consumados, restando saber como 

poderá a indústria editorial tirar partido de tais predicados. Poder-se-á mesmo falar de 
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uma “leitura móvel” (p. 17), como assinalam os autores deste livro, ao verifi carem o cresci-

mento dos hábitos de consumo de leitura em smartphones e tablets? Uma vez mais, talvez 

seja ainda demasiado cedo para se chegar a uma conclusão; contudo não restam dúvi-

das de que estão a ser dados passos interessantes: os casos citados de ofertas de ebooks 

aos passageiros pela Société nationale des chemins de fer français, com destaque para 

conteúdos regionais, e o acordo entre a Lufthansa e a Sobooks para disponibilização de 

livros digitais durante os voos da companhia aérea alemã são exemplos, entre outros, de 

iniciativas para fazer chegar os conteúdos digitais aos leitores, onde quer que estes este-

jam (considerando, evidentemente, que possuem um dispositivo digital).

Propostas deste teor revelam a necessidade de adaptação das editoras, por forma a 

adaptarem os seus produtos às novas modalidades de leitura, levando sempre em conta 

que, em dispositivos como smartphones e tablets, a leitura de textos é apenas mais uma 

actividade a competir com outras aí realizadas. Leyendo entre pantallas aborda esta difi -

culdade, uma das mais prementes para a concreta implementação da leitura digital: a eco-

nomia da atenção é um factor importantíssimo neste ambiente e “o conceito de tempo 

começa a ser uma variável inseparável da leitura” (p. 19), pois o público leitor tem menos 

tempo para ler, tornando-se deste modo mais selectivo face aos textos que encontra à sua 

disposição.

Conscientes, as empresas procuram elaborar estratégias capazes de contornar este obs-

táculo. Há pelo menos três que convém destacar: uma, a indicação do tempo médio de lei-

tura de um texto; outra, a opção pela publicação de textos mais curtos, contendo apenas 

o essencial (fi losofi a que invade não apenas as obras literárias mas também a imprensa 

escrita); por fi m, a integração de outros média (como áudio e vídeo) ou mesmo a inclusão 

de elementos de gamifi cação, um pormenor signifi cativo no domínio digital e que é ana-

lisado com algum detalhe em Leyendo entre pantallas. No fundo, a gamifi cação traduz a 

aplicação, aos textos, de elementos lúdicos e/ou interactivos, com o propósito de tornar o 

leitor num utilizador activo e, assim, “o colar” mais àquilo que lê (p. 164). 

Evidentemente, há aqui um “elefante na sala”. Esta introdução de elementos estranhos 

ao texto tradicional pode ter como consequência o seguinte paradoxo: ao querer forçar o 

leitor a prestar atenção ao texto através da colocação de elementos que o procuram com-

plementar ou enriquecer, há o risco de distracção e subsequente perda de concentração. 

Onde fi ca o texto no meio disto? Torna-se algo secundário? E, assim sendo, será que um 

ebook que se valha de tais estratégias ainda é verdadeiramente um livro? Ou é outra coisa?

Estas serão, seguramente, algumas das refl exões mais interessantes que se podem fazer 

quanto ao impacto da leitura electrónica e à relação entre os dois mundos, o do impresso 

e o do digital. Mas, tanto quanto refl ectir, importa considerar propostas que permitam 
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resolver estas lacunas. Se a distracção e a perda de concentração são riscos do meio digi-

tal, o que é possível fazer? Segundo os autores, na esteira do que Alain Giff ard refere em 

Rhétorique de l’attention et de la lecture, mais do que diabolizar o meio, o fundamental é 

alterar a cultura que lhe está associada, uma cultura de natureza mercantilista e capitalista 

que deixa aos fabricantes e às empresas as rédeas da formação dos leitores. Há, então, que 

alterar este estado de coisas e dotar os poderes públicos das competências necessárias 

para fazer dos leitores digitais melhores leitores. A ausência de uma abordagem integrada 

e sistémica à leitura digital, que tenha em conta a economia da atenção, as tecnologias, 

a psicologia da leitura e a dimensão cultural, é, argumenta-se, a principal razão para as 

eventuais defi ciências da leitura em ambiente digital, cuja solução passa por encontrar 

mecanismos de formação e aprendizagem específi cos para este contexto (p. 40). Para este 

desiderato, todavia, há que compreender bem todas as envolvências do digital e aquilo 

que o aproxima e distingue do impresso. Havendo novas materialidades, novas textuali-

dades e até novos leitores, é essencial perceber até que ponto estes signifi cam um novo 

tipo de leitura, uma leitura marcada pela omnipresença do ecrã, seja este um PC, um e-rea-

der, um tablet ou um telemóvel.

Porém, assistindo-se às constantes modifi cações que têm lugar (a introdução de novos 

dispositivos e novas funcionalidades; diferentes maneiras de criar e comercializar os 

conteúdos; diferentes maneiras de se lhes aceder; etc.), constata-se que essa não será 

tarefa fácil, e aqui residirá um dos grandes desafi os da leitura digital: a sua fl uidez escapa à 

apreensão e, por maioria de razão, à defi nição de políticas públicas que a abarquem com 

consistência e efi cácia.

Os quarto, quinto e sexto capítulos desta obra constituem uma tentativa de contribui-

ção, por parte dos autores, para escapar a algumas difi culdades. Embora a obra não ensine 

os leitores a ler no ambiente digital, pelo menos pretende mostrar como podem ir ao 

encontro dos conteúdos mais adequados, incluindo livros e aplicações para o segmento 

infanto-juvenil. 

Mas as preocupações não têm apenas os leitores como alvo: o último capítulo, “La auto-

publicación: de la prensa de las vanidades a una corriente principal de publicación en la 

era digital”, é talvez a secção que mais refl ecte sobre o mercado editorial e sobre a rela-

ção entre digital e impresso. Aqui analisam-se as mudanças trazidas pelo meio digital ao 

mundo editorial, destacando-se a revitalização do fenómeno da autopublicação, defi nida 

como “publicação, por parte do autor da obra, de qualquer livro ou outro medium sem 

intervenção de terceira pessoa ou editor” (p. 195). O crescimento deste subsector tem sido 

assinalável desde meados da passada década e pode ser quantifi cado pelo aumento de 

pedidos de ISBN para ebooks autopublicados e, também, pela presença destes nos tops 
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de livrarias como a Amazon. A consequência é a tão falada desintermediação: mantêm-se 

apenas dois pilares da cadeia de valor editorial, o autor e o leitor. Os restantes (editor, 

agente editorial, crítico literário, livreiro, distribuidor, etc.) podem ou não estar presentes. 

As vantagens para os autores são evidentes. Leyendo entre pantallas elenca-as nas 

pp. 197-198, podendo-se destacar o controlo sobre o conteúdo, a rapidez na edição 

e, naturalmente, a maior percentagem de dividendos. Há também inconvenientes 

(cf. p. 199), incluindo a responsabilidade sobre os gastos de publicação, a falta de uma 

equipa editorial que traga um valor acrescentado devido à competência dos seus profi s-

sionais e a ausência de uma identidade ou de uma marca de prestígio capaz de fomentar 

a comercialização da obra.

Poder-se-ia pensar, então, que os autores são os principais interessados na autopublica-

ção. Trata-se de um erro. Apostando, por um lado, em corrigir a falta de controlo editorial 

apresentada por muitos conteúdos autopublicados e, por outro lado, em diversifi car a sua 

oferta de publicações e, assim, obter mais lucros, muitas editoras – não só as indepen-

dentes como também os grandes colossos do mercado – oferecem plataformas de auto-

publicação, onde a percentagem para o autor é, em média, de 70% (contrastando com os 

habituais 10% da edição tradicional). Mesmo no nosso país tais plataformas já são uma 

realidade (veja-se a Escrytos), revelando um mercado mais dinâmico e heterogéneo. E esta 

é a conclusão traçada em Leyendo entre pantallas: os textos electrónicos e a edição digital 

questionam vários aspectos da cultura escrita impressa, operando mudanças no mercado, 

nos suportes e mesmo nas práticas de leitura.

Se essas mudanças são, para já, signifi cativas ao ponto de virarem a leitura e a edição de 

pernas para o ar, trata-se de outra história. Embora a edição electrónica seja uma realidade 

inegável e permita novas possibilidades e modelos para o livro, ainda está por perceber 

qual será a sua evolução e, sobretudo, como será a sua relação com os leitores. Afi nal, 

estatísticas recentes denotam uma estagnação do consumo de textos digitais, mesmo nos 

mercados mais desenvolvidos como o norte-americano e o britânico. Podem apontar-se 

várias razões, desde o aumento da pirataria electrónica até ao desinteresse dos leitores, 

passando pelo declínio dos e-readers face a telemóveis e tablets, onde, como se viu, os 

textos combatem com outros conteúdos pela atenção do utilizador.

Sendo assim, uma apreciação crítica de Leyendo entre pantallas deverá observar com 

alguma cautela certas afi rmações sobre a expansão da edição e da leitura digitais. 

No entanto, as refl exões produzidas pelos autores desta obra são pertinentes e revelam 

domínio da literatura sobre os temas em apreço. Ademais, o trabalho de análise de várias 

plataformas e aplicações, bem como a explicação do modo como publicar um ebook atra-

vés da Kindle Direct Publishing (que ocupa as páginas 215 a 228), reforçam a sua função 
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de guia. E mesmo que os casos abordados pertençam quase exclusivamente aos mundos 

anglo-saxónico ou castelhano, não oferece dúvida que, no geral, as potencialidades, vir-

tudes, difi culdades e obstáculos dos textos digitais, quer se trate do ponto de vista do 

autor ou editor, quer do ponto de vista do leitor ou utilizador, são transferíveis para outras 

realidades, designadamente a portuguesa. E isto mesmo levando em consideração que, 

no nosso país, o mercado da leitura digital é, em oferta e procura, ainda pouco mais que 

marginal.
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