


RAZÃO

(Ragione)

Uma jovem, armada, com a coroa de ouro na cabeça e os braços nus, e que na mão direita tenha 

uma espada e na esquerda um freio com que domina um leão, terá à cintura uma faixa branca pre-

enchida com símbolos aritméticos.

Esta virtude, força da alma, é requerida por teólogos por ser a rainha que dá as verdadeiras e legíti-

mas leis a todo o homem. Representa-se jovem armada porque é defendida e conservada pelo vigor 

da sabedoria, tomada muitas vezes dos antigos, a armadura exterior, como no signifi cado de Pallade, 

e noutras narrativas. A coroa de ouro que tem na cabeça mostra que a razão basta para evidenciar os 

homens de valor, dando-lhes esplendor, fama, apreço e clareza. Pelos braços nus se entende as obras, 

as quais, quando têm por base a verdadeira razão, não têm mácula ou qualquer suspeita que as cubra 

ou tolde. A espada é o rigor de que a razão se deve servir para manter o campo da virtude a salvo dos 

vícios predadores dos bens da alma. O freio na boca do leão sublinha o subjugar e submeter das sen-

sações à razão, as quais por si próprias são ferocíssimas e indomáveis. Os símbolos aritméticos estão 

colocados porque com estes se fazem as razões na dita arte, provando as coisas reais.

Cesare Ripa, Iconologia, Pádua, 1618.
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Um ensaio cartográfi co: 
percursos da fi losofi a do conhecimento 
no século XX em Portugal e no Brasil 
Luís Manuel A. V. Bernardo*

Com este conjunto de treze artigos introdutórios, pretende-se apontar e, parcialmente, 

preencher uma lacuna signifi cativa nos estudos sobre a Filosofi a em Portugal e no Brasil. 

Com efeito, uma investigação bibliográfi ca tornará facilmente manifesto que a Filosofi a 

do Conhecimento, enquanto tal, com os seus problemas específi cos e as suas categorias 

próprias, não tem fi gurado, com uma assiduidade à medida da sua representatividade, 

na agenda daqueles que se dedicam à interpretação das propostas fi losófi cas que tive-

ram origem nos dois países lusófonos na Época Contemporânea. A própria História do 

Pensamento Filosófi co Português (Editorial Caminho, 2000), obra de referência, conclui o 

segundo tomo do último volume, com uma extensa sexta parte intitulada «Lógica, conhe-

cimento e fi losofi a da ciência», na qual se trata substancialmente da primeira e da última 

e se reduz a segunda a um artigo de José Barata-Moura sobre Vieira de Almeida retomado 

do volume comemorativo do centenário do seu nascimento (Departamento de Filosofi a 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1991). 

Claro está que, na compreensão dessas perspectivas, aparecem, inevitavelmente, as 

referências às problemáticas típicas da área em questão, mas tendencialmente secundari-

zadas, porque emergindo da necessidade de estabelecer a coerência de outros domínios, 

como o da Ontologia ou da Metafísica, ou de estear as respectivas concepções epistemo-

lógicas. É que, ao que cremos, uma aproximação a partir da Filosofi a do Conhecimento, 

disciplina concorrente quer da Metafísica, desde a Modernidade, quer da Epistemologia, 

mais recentemente, ao estatuto da Filosofi a Primeira, acaba prejudicada pela dupla orien-

tação programática que tem vindo a nortear a investigação sobre o pensamento fi losó-

fi co nos dois espaços culturais: se aqueles apostados em evidenciar uma particularidade 

identitária seguem a intuição de José Marinho sobre uma orientação existencial, ontoló-

gica e mística em torno de uma dominante metafísica, legada na obra póstuma Verdade, 

Condição e Destino no Pensamento Português Contemporânea (Porto, Lello, 1976), já os 

outros, em busca de estabelecerem uma genealogia para o seu alinhamento logicista, pro-

*  Centro de História da Cultura/Departamento de Filosofi a – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.
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curam sobretudo os indícios de inquietações epistemológicas, positivistas ou analíticas, 

quando não reduzem a história da fi losofi a local às últimas décadas. 

Não cabe, nesta nota de apresentação, esgrimir razões à volta de tais posicionamen-

tos. Bastará, para fazer sentir a estranheza desta circunstância, lembrar que praticamente 

todos os autores do século XX conferiram ao problema do conhecimento um lugar central, 

tendo escrito obras com a intenção explícita de com ele lidarem de modo sistemático. Esta 

foi uma das evidências que o Seminário sobre Filosofi a do Conhecimento em Portugal 

e no Brasil no Século XX, que tivemos o gosto de coordenar, com que se encerrou, na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o IX Colóquio 

Tobias Barreto, possibilitou. Outra, igualmente importante, nomeadamente para o intér-

prete em busca de uma melhor compreensão da matriz cultural da lusofonia, diz respeito 

à existência de inequívocas correspondências, verdadeiros paralelos, entre os caminhos 

trilhados pelos pensadores dos dois continentes, no interior de determinados alinha-

mentos privilegiados no leque de escolas, métodos e posições. Assim, em ambos os con-

textos se nos deparam, como que em espelho, cultores de cinco orientações fi losófi cas, 

relativamente às quais se mostram menos fi éis do que prontos a combiná-las em nome 

do que supõem mais atinente à verdade buscada: Idealismo; Neo-Escolástica; Marxismo; 

Fenomenologia; Neo-Positivismo. Queda, por esta via, instalado um jogo de identidades e 

de diferenças, de inquietações partilhadas e de soluções mais personalizadas, que sugere 

o desenho de um mapeamento comum, no qual foram seguidos percursos próprios. 

Em conformidade, quereríamos que esta incursão plural, ainda que de forma alguma 

exaustiva, nas concepções da Filosofi a do Conhecimento dos autores novecentistas portu-

gueses e brasileiros, limitada, por questões de objectividade, a fi guras que já não se encon-

tram entre nós e, pela formação dos colaboradores, deixando por tratar algumas vias, 

fosse entendida, na sua globalidade, como um exercício de cartografi a, uma tentativa de 

delimitar os principais percursos que estruturaram a refl exão fi losófi ca sobre o problema 

do conhecimento e de constituir um diagrama susceptível de orientar aprofundamentos 

futuros. Fica, então, como primeiro norte, o repertório das estâncias do percurso traçado: 

de Leonardo Coimbra (Lixa, 1883-Porto, 1936); António Sérgio (Damão, 1883-Lisboa, 

1969); Francisco Vieira de Almeida (Castelo Branco, 1888-Cascais, 1962); Djarcir Meneses 

(Maranguape, 1907-Rio de Janeiro, 1996); Delfi m Santos (Porto, 1907-Cascais, 1966); 

Diamantino Martins (Zibreira, 1910-Braga, 1979); Miguel Reale (S ão Bento de Sapuçaí, 

1910-São Paulo, 2006); Milton Vargas (Niterói, 1914-São Paulo, 2011); Heraldo Barbuy (São 

Paulo, 1913-São Paulo, 1979); Arnaldo Miranda Barbosa (Espinho, 1916-Coimbra, 1973); 

Vilém Flusser (Praga, 1920-Praga, 1991); Eduardo Abranches Soveral (Mangualde, 1927- 

-Vila Real, 2003); Fernando Gil (Muecate, 1937-Paris, 2006). 
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A fi losofi a do conhecimento de Leonardo Coimbra

Samuel Dimas*

1. A dialéctica intuitivo-racional do pensamento criacionista

Leonardo Coimbra defi ne a fi losofi a como actividade de conhecimento e órgão da liber-

dade, como teoria e prática da experiência, que não se resume à análise da experiência 

científi ca, mas também à compreensão das experiências estética, ética, metafísica e reli-

giosa1. A fi losofi a do conhecimento de Leonardo Coimbra procura a unidade integral da 

realidade na pluralidade dos seus diferentes níveis de manifestação criadora e procura a 

relação entre a identidade da razão e a diversidade da experiência, a perenidade do Ser e a 

transitividade dos seres. A solução passará pela noção de Razão Experimental ou Memória 

Inventiva, que, na dinâmica da sua acção relacional, une o idêntico e o diverso, o que sub-

siste e o que transita2.

A questão metafísica fundamental do criacionismo é a da relação entre o Uno e o múl-

tiplo, o mesmo e o outro, o Ser e os seres, o Infi nito e o fi nito, a imanente identidade 

e a imanente pluralidade3. A solução para resolver estas antinomias implica uma crítica 

do conhecimento que supere o materialismo e o formalismo absolutos e que recuse a 

perspectiva monista da fusão panteísta em nome de uma ontologia pluralista que salva-

guarde a fraternização teísta. Na consideração dialéctica dos diferentes níveis ontológi-

cos da realidade e dos múltiplos níveis de experiência da consciência humana, Leonardo 

Coimbra vai procurar uma teoria do conhecimento que resolva a clássica oposição entre 

a única realidade da imobilidade do Ser, da escola de Parménides e de Zenão de Eleia, e a 

única realidade do movimento e do fl uxo incessante da Natureza, da escola de Heraclito, 

* CEFI – Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa.
1 Cf. A Razão Experimental: Lógica e Metafísica, Porto, Renascença Portuguesa, 1923, in Obras Completas, 

vol. V, tomo II, Lisboa, INCM, 2009, p. 58, [69]; 65 [78]. Passaremos a citar por RE e por OC. Seguiremos 
como referência a edição crítica da INCM e entre parêntesis apresentaremos a paginação das primeiras 
edições em vida do autor. 

2 Cf. O Pensamento Filosófi co de Antero de Quental, Porto, Editor J. Pereira da Sil va, 1921, in OC, vol. IV, 2007, 
p. 422 [213-214]. Passaremos a citar por PFAQ.

3 Cf. O Pensamento Criacionista, Porto, Renascença Portuguesa, 1915, in OC, vol. II., 2005, p. 280 [193]. 
Passaremos a citar por PC.

Cultura 29 (2012)
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ou seja, o problema da relação entre o inteligível e o sensível de Platão ou o númeno e o 

fenómeno de Kant. 

Assim, a solução não será a posição monista de reduzir o real a um dos pólos destas 

antinomias, quer em termos gnosiológicos, com a redução da realidade à subjectividade 

da consciência ou à objectividade dos fenómenos independentes da consciência, quer 

em termos ontológicos, com a indiferenciação mítica entre a ordem espiritual eterna e 

a ordem natural da existência cósmica, com a recondução da realidade plural à diluição 

no Absoluto da infi nitude ou com a redução do Universo à sua manifestação existencial e 

contingente. A solução passará pela afi rmação da existência de um Deus eterno e criador, 

que, na unidade plural do seu Mistério pessoal de Amor, faz o acordo do real e do ideal, 

através da eterna acção criadora, através da graça da sua presença na iluminação da visão 

mistérica e através da redenção cósmica que se consumará na fraternidade universal da 

Glória celestial4.

Recusando as noções de experiência pura e razão pura, Leonardo Coimbra defi ne a 

actividade pensante através da noção de razão experimental. Concebe a experiência, não 

como a passiva e imediata recepção das propriedades das coisas por parte de uma cons-

ciência cognoscente sensitiva ou intelectiva, mas como a activa elaboração da intuição 

sensível num sistema de noções, em marcha dialéctica para um conhecimento cada vez 

mais aprofundado, recusando a subjectividade pura das teorias idealistas e a separação 

entre sujeito e objecto das teorias materialistas. Exigindo uma teoria integral do ser, o cria-

cionismo leonardino propõe uma teoria da experiência pensante, que encerra um criativo 

exercício dialéctico intuitivo-racional, alimentado pelo convívio com o Mistério totalizante 

do ser originante. Na experiência da actividade sintética da consciência, que para além de 

pensamento é sentimento e vontade5, confl uem de forma correlativa o momento indutivo 

e o momento dedutivo, constituindo-se nela o desenvolvimento progressivo do conheci-

mento construtivo e criador da realidade. 

A razão experimental, dinâmica, livre e relativista, apresenta-se em oposição à razão 

monista da identidade pura de origem eleática e em oposição à razão silogística aristoté-

lico-escolástica de carácter estático e abstracto; em oposição à razão apriorista kantiana e 

à razão fenomenológica husserliana, que impõem os valores e as formas da consciência à 

realidade apreendida, num processo tendente à univocidade do ser; em oposição à razão 

conceptual absolutista hegeliana, que, na sua dialéctica necessitarista e fechada de pensa-

4 Cf. RE, p. 290 [382-383].
5 Cf. O Criacionismo: Esboço dum sistema fi losófi co, Porto, Renascença Portugue sa, 1912, in OC, vol. I, tomo 

II, 2004, p. 212 [169]. Passaremos a citar por C.
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mentos já feitos6 e de coincidência entre o ser e o saber7, apresenta a absorção indiferen-

ciada da pluralidade do real na unidade abstracta do Absoluto, esquecendo a experiência 

da inter-relação entre a acção individual e a acção social8.

Para o criacionismo leonardino, o pensamento humano é uma experiência dialéctica 

de livre e inventiva actividade criadora em cúmplice e originário convívio com o Ser que 

o excede: o pensamento está em radical interactividade judicativa com a realidade, não 

havendo cisão entre a ordem pré-tética do dado e a sua representação objectiva; o pensa-

mento não é escravo do poder absoluto do Espírito que tudo determina e subjuga. A cons-

ciência não está fechada na transcendentalidade pura: a síntese criadora da experiência 

cognitiva está radicada na alteridade do real que assimila e apreende.

O formalismo e o empirismo apresentam-se, nesta perspectiva, como formas de cousar 

a realidade, impedindo a compreensão da sua dinâmica progressiva e criadora: o espaço 

e o tempo não podem ser admitidos como absolutos a priori de uma razão de identidade, 

como também não podem ser admitidos como cousas de uma experiência bruta, enten-

dida como passiva recepção de objectos totalmente alheios ao sujeito9. O método criacio-

nista concebe o acto cognitivo como um cúmplice convívio do pensamento com o Ser na 

unidade indivisível de intuição e razão, experiência e intelecção, emoção e vontade10. O 

ideo-realismo criacionista recusa o idealismo absoluto da identidade entre a inteligência 

e o inteligido, no reconhecimento de que o Ser é mais vasto do que a realidade conhecida 

e pensada.

Esta noção de excesso do Ser é o fundamento do carácter progressivo e dinâmico do 

conhecimento humano, que se efectiva pela concreção das leis da Razão, as quais estão 

sujeitas a um evolutivo acordo social. Só pela harmonização entre a razão e a experiência 

será possível uma teoria integral do Ser sem cousar a realidade em nenhuma das suas 

experiências parcelares11. A experiência não é a recepção passiva das sensações, mas é 

uma síntese informada que implica características formais e materiais, ou seja, a experiên-

cia é a vida do pensamento em progressivo crescimento, impulsionado pela atitude inter-

rogativa12. Leonardo Coimbra apresenta a razão como a actividade de pensar e conhecer 

de cada homem que realiza a síntese construtiva do real num incessante esforço adapta-

6 Cf. C, p. 297 [241].
7 Cf. PFAQ, p. 378 [105].
8 Cf. «A insubsistência dos valores germânicos», in OC, vol. III, 2006, p. 214. 
9 Cf. RE, p. 233 [306-307].
10 Cf. C, p. 212 [169]. 
11 Cf. A Luta pela Imortalidade, Porto, Renascença Portuguesa, 1918, in OC, vol. III, 2006, p. 251 [18]. 

Passaremos a citar por LI.
12 Cf. ibidem, p. 256 [25].

A fi losofi a do conhecimento de Leonardo Coimbra
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tivo de contacto com a experiência do saber social adquirido (conservação das antecipa-

ções teoréticas) e com a experiência actualizante das novas sínteses (resistências experi-

mentais do diverso)13. 

 A realidade em que vivemos, pensamos e somos é uma realidade social, isto é, uma 

unidade de pluralidades, que resulta da relação entre o pensamento humano social e indi-

vidual num movimento de permanente e vitoriosa adaptação14. O conhecimento criacio-

nista dos objectos ou dos fenómenos não é inato nem se constitui à maneira da anamnese 

platónica, porque a síntese nocional da consciência implica a presença da alteridade e 

encerra a relação entre o conhecimento subjectivo e singular e o conhecimento intersub-

jectivo e universal. A existência formal dos objectos, na determinação categorial ou ideal 

dos fenómenos, também se fundamenta na realidade cultural da consciência social. 

A objectividade do conhecimento encerra um carácter histórico-social de duplo acordo 

do sujeito consigo e com os outros, que, na perspectiva do autor, evolui da imóvel e abso-

luta razão colectiva das comunidades míticas primitivas para a dinâmica e relativista razão 

individual da sociedade científi ca moderna: a certeza deixou de ser apenas social e impe-

rativa para passar a ser também individual e livre, isto é, acordo de harmonia e eleição. 

A organização política democrática é expressão desta nova realidade. O acordo acerca 

da certeza deixou de ser o dos imperativos sociais da lógica participação colectiva, para 

passar a ser o acordo resultante do pensamento desenvolvido por cada ciência dessa-

cratizada. O método criacionista insere-se no desenvolvimento de um pensamento cons-

trutivo, que proporciona certezas e verdades, não de opacos poderes coercivos, mas de 

harmonia e liberdade.

O pensamento vive, não da imposição de uma tradição social, mas da relação entre a 

percepção individual e a percepção social, num movimento de atenção ao mundo e ao 

acordo comunitário15, que permite a comunicação do que se sente, deseja e pensa e que 

constitui uma acção duplamente co-criadora da unidade formal e real do objecto: a acção 

da consciência com o real e da consciência com as outras consciências. Os objectos não 

são meras unidades ideais de signifi cação, reduzindo-se à interioridade da pura esfera 

transcendental da consciência pensante, mas encerram uma dimensão de exterioridade, 

porque são constituídos na correlatividade entre a imanência da síntese e a transcendên-

cia da realidade, no que expressa de excessivo em relação ao apreendido na interioridade 

dessa síntese judicativa intuitivo-racional. A actividade pensante encerra uma matri-

cial relação de desproporcionalidade com o ser, pelo que a verdade é concebida como 

13 Cf. «O problema da indução», in OC, vol. IV, p. 170.
14 Cf. ibidem, p. 177.
15 Ibidem, p. 172. 
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a demanda irrestrita do excesso do pensamento pensante sobre o pensamento pensado, 

no reconhecimento de que só em Deus, Mistério pessoal de inteligência infi nita, se dá a 

Identidade do Ser absoluto com o Pensamento.

No âmbito da metodologia criacionista acerca da construção e criação dialéctica do real 

e acerca da inadequação do pensar com o Ser, no movimento assimptótico da razão para 

a verdade do Mistério, a experiência inteligente encerra uma tripla actividade: a) em acto 

primeiro, a inteligência possui a capacidade de um ver intuitivo que permite um contacto 

de imediata assimilação e preensão do real (Alegria)16; b) em acto segundo, a inteligência 

implica, já não a unidade relacional originária entre o sujeito cognoscente e o objecto de 

conhecimento, na vivência pré-categorial da comunhão matricial17, mas sim uma relação 

segunda ou mediata, em que se opera um exercício discursivo de racionalização, inter-

pretação e integração dos conteúdos intuitivos assimilados (Dor); c) por fi m, em acto de 

síntese dos diferentes níveis de experiência humana – sensível, estética, científi ca, ética 

e metafísica –, cujo labor noético judicativo ascende relacionalmente da precariedade 

sensório-perceptiva ao plano ideal das noções, as quais irão exigir a relação última da 

experiência religiosa e do lirismo metafísico na visão mistérica de Deus (Graça)18. 

Tal como nos descreve o autor na sua obra A Alegria, a Dor e a Graça, na intemporalidade 

da radicação ontológica do pensamento no Mistério do Ser, este movimento do pensa-

mento criacionista encerra uma dupla dimensão: cada um destes níveis de pensamento, 

no desenvolvimento individual e colectivo da consciência humana, encerra uma corres-

pondência com os níveis de desenvolvimento redentor da cósmica e eterna acção criadora. 

A sensação matinal da alegria da Vida na imensidão deslumbrante do Infi nito, que cada 

sujeito experimenta na aurora da sua existência e na principialidade do acto cognitivo, cor-

responde à Alegria da comunhão espiritual da Origem no seio de Deus. A sensação meri-

diana da dor no caminho interrogativo e consciente da actividade intelectiva corresponde 

à vida que resultou da separação cósmica das criaturas dessa unidade espiritual originária, 

com a criação dos corpos e dos mundos materiais e contingentes. A sensação crepuscular 

da graça na liberdade ascensional da consciência da certeza sensível para a verdade espiri-

tual da visão mistérica, corresponde à Graça do regresso ao coração glorioso do Ser, prefi -

gurando na beleza e amor do mundo a perfeita e universal fraternidade do Paraíso celestial.

16 Cf. O Homem às Mãos com o Destino, Braga, Faculdade de Filosofi a, 1950 (sepa rata da Revista Portuguesa 
de Filosofi a, Braga, VI, 1 [1950]), in Obras Completas de Leonardo Coimbra, IX, Porto, Livraria Tavares 
Martins, 1964, p. 207. Passaremos a citar por HMD e por OCLC.

17 Cf. A Alegria, a Dor e a Graça, Porto, Renascença Portuguesa, 1916, in OC, vol. III, 2006, p. 45 [10]. Passaremos 
a citar por ADG.

18 Cf. RE, p. 285 [376]. 
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 2. O conhecimento pré-categorial do ver intuitivo
No movimento do seu acto primeiro a actividade pensante faz a experiência atemática 

da sua radicação originária no Mistério do Ser, numa dimensão que está aquém e além do 

pensamento dianoético ou discursivo. A experiência ontológica é uma relação de convívio 

do pensamento com a realidade que vai da relação arquétipa da Alegria originária, em 

que o ser se dá intuitivamente, para a espiritual relação libertadora da Graça, em que o ser 

se dá contemplativamente. Num caso e noutro o ser surge ao pensamento envolvido em 

mistério.

No plano existencial, as sensações de movimento e de quantidade do Espaço sem fi m 

são a imediata presença da plenitude do Ser (sentimento do Infi nito)19, que se tornará 

consciente na mediação do exercício judicativo, o qual revelará a verdade da dimensão 

espiritual da realidade20. A razão criacionista é uma razão que não se basta a si mesma 

e que tem como radical origem a experiência pré-categorial e atemática do Mistério, no 

qual e pelo qual o ser e a verdade, simultaneamente, se ocultam e revelam. Nesta abertura 

ao irracional de si mesma e ao valor gnósico da sensação, da intuição, da memória, do 

sentimento, da imaginação e da crença, a razão mistérica criacionista reconhece a plurali-

dade da experiência humana nas suas formas sensível, científi ca, estética, ética e religiosa 

e delas permanentemente se nutre no dinamismo inventivo de novas noções e relações.

De acordo com o ideo-realismo criacionista de Leonardo Coimbra, razão e intuição não 

são antagónicas mas estão complicadas no itinerário da experiência ontológica, unindo 

numa só luz estes dois poderes com o objectivo de uma metafísica visão integral, que seja 

verdadeira e essencial21. A teoria da Experiência ou teoria do ser criacionista reconhece 

que o trabalho do raciocínio não pode tudo racionalizar, porque defronta no seu discurso 

um irracional intuitivo em constante excesso22, o qual garante o seu dinamismo e o vivi-

fi ca, num trabalho incessante do raciocínio sobre a intuição inesgotável23.

Para o criacionismo, a refl exão inicia-se na experiência antepredicativa do Ser: o dado 

inaugural não se encontra na razão, mas antecede-a. O primitivo sentimento de existência 

e o pensamento intelectivo radicam, essencialmente, no plano ontológico mais profundo 

do Mistério ou da Alegria originária da Unidade Maternal24. A refl exão fi losófi ca tem início 

19 Cf. ADG, pp. 168-169 [208-210].
20 Cf. RE, p. 281 [371-372].
21 C, pp. 279-280 [226].
22 «A acção racionalizante é contínua e persistente, é impossível separar a intuição da racionalização» (ibi-

dem, p. 79 [59]).
23 Ibidem, p. 86 [64].
24 Cf. ADG, p. 47 [12].
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num dado que é o dado do começo originário, que, não sendo arbitrário, também não é 

uma ideia inata ou um conceito a priori, mas procede da única fonte de conhecimento que 

esse dado pode apresentar, isto é, a Experiência. A experiência do ser, não apenas na sua 

expressão fenoménica da pluralidade dos entes, mas na sua presença radical que confi -

gura a própria condição do raciocínio e que pressupõe uma primordial visão. Um ver que 

não é a intuição intelectual de Descartes e Espinosa, impossível na fi nitude da temporali-

dade, mas que é a intuição na luz inteligível da visão ginástica, reveladora da dependência 

de todos os seres no Mistério do Ser.

3. O conhecimento discursivo da visão aginástica

Na dinâmica consciente do acto segundo, encontra-se o olhar do pensamento na vida 

dramática da existência, naquilo a que Leonardo chama de visão aginástica ou diurna25, 

pela qual as criaturas em exílio e penitência vivem a saudade da harmonia e identidade 

eterna, ou seja, vivem o saudoso desejo da integral unidade relacional da originária 

comunhão maternal. Através da mediação da razão discursiva, em esforço de raciona-

lização e interpretação, a experiência pensante procurará a linguagem mais adequada 

para traduzir o que é visado pelo ver da intuição no contacto imediato com o real. Neste 

plano, a relação cognitiva entre o pensamento e o ser não é de atemático e sintético 

envolvimento, mas sim de discriminação e destrinça judicativa através de uma tradução 

simbólica que implica a ascensão da precariedade sensório-perceptiva à estabilidade 

ideal das noções. 

Na intemporalidade criadora do Amor de Deus, pela participação na memória divina 

em que os seres são eternamente presentes, o pensamento começa por conhecer as 

noções mais simples da realidade físico-química, passando pelo conhecimento da rea-

lidade biopsicológica e ascendendo, depois, às realidades sociológica e espiritual, pelas 

noções superiores de infi nito, liberdade moral e eterna criação. A realidade vai sendo 

criada por noções, que não resultam da mera associação de sensações ou da simples 

espontaneidade do espírito26, mas resultam da progressiva e dinâmica racionalização das 

intuições imediatas, que se vai fazendo em cada domínio científi co a partir das noções 

recebidas das outras ciências e das experiências anteriores27. Todo o processo cognitivo 

envolve o juízo, pelo que os conceitos e princípios que se dizem a priori são fruto da 

25 Cf. S. Francisco de Assis: Visão Franciscana da Vida, Porto, Maranus, 1927, in OCLC IX, p. 126. Passaremos a 
citar por VFV.

26 Cf. C, p. 19 [5].
27 Cf. ibidem, p. 45 [28-29].
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actividade ascendente do pensamento, isto é, são resultado do concurso de experiências 

judicativas anteriores. 

Por um lado, criar é recordar, não as ideias inatas pré-corporais vindas de uma dimensão 

exterior distante e absurda, mas as noções resultantes da actividade pessoal judicativa 

(memória inventiva). Por outro lado, criar é construir, na dinâmica relação entre a integra-

ção do domínio conhecido das experiências realizadas e a abertura à novidade do domínio 

por conhecer das experiências a realizar (razão experimental). Os objectos não são criações 

absolutas da sensibilidade e do entendimento, mas são criações na forma como são apre-

endidos e representados pelo sujeito, na actividade sintética do juízo. Para o criacionismo 

o ser de qualquer objecto é uma síntese ideo-real entre as propriedades formais e lógicas 

do juízo e as qualidades da realidade que afl oram à consciência. A criação do real, que 

signifi ca a construção do mundo do conhecimento progressivo, realiza-se na correlação 

entre o acordo e a experiência, a memória e a invenção.

Para Leonardo Coimbra não há intuições puras: aquilo a que se chama intuição, numa 

ciência, é aquilo que é recebido, que é dado e que é racionalizado noutras ciências28. E, 

por isso, a experiência não é a recepção passiva das propriedades de cousas feitas, mas é 

uma realidade dinâmica, cuja amplitude e qualidade resulta do nível de desenvolvimento 

cultural de determinada sociedade e do nível de desenvolvimento emocional e intelectual 

de cada membro dessa sociedade29. Não há formas aprióricas ou prévias determinações 

lógicas a que o real esteja sujeito, porque as categorias da intuição sensível também têm 

a sua origem na acção judicativa do pensamento. Por outro lado, a realidade não pode ser 

reduzida a nenhuma das suas dimensões e experiências parcelares (cousismo). A realidade 

não é um espelho do conhecimento ou uma projecção da subjectividade da consciência, 

mas resulta de um convívio com o pensamento numa permanente e revisável experiência 

de acordo. A realidade, excessiva nas suas primitivas relações, apresenta-se na sua relação 

com o pensamento como sempre inacabada. Na interacção do sujeito com o objecto, o 

pensamento criacionista labora incessantemente na unidade da intuição com a razão e 

da indução com a dedução e, liberto de princípios necessitantes, inclina-se para o ideo-

-realismo crescente da harmonia integral30. Neste sentido, a realidade apresenta-se como 

o próprio movimento criador do pensamento31 na unidade indissolúvel do conhecimento 

e da acção ou da ciência e da moral32.

28 Cf. ibidem, p. 21 [7].
29 Cf. ibidem, p. 65 [46-47]; cf. LI, p. 256 [25].
30 PC, p. 274 [183].
31 Cf. «O problema da indução», in OC, vol. IV, p. 138.
32 Cf. PC, p. 276 [186].
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Pela actividade judicativa o homem reconhece a dimensão espiritual do real e reco-

nhece-se, não apenas como natureza que fl ui e matéria que transita, mas também como 

memória que o liberta desse fl uxo e o resgata para a plenitude da eternidade originária33. 

O contacto entre a realidade espiritual do monismo da razão e a realidade física do plura-

lismo da experiência dá-se na razão experimental pela actividade dinâmica conservativa 

e progressiva da memória e do juízo. Considerando que a relação não fi ca relegada para 

o plano do puro fl uxo transitório e que a unidade encerra uma pluralidade que não é 

pura dispersão, Leonardo rejeita o monismo eleático, em que essa relação é absorvida 

pelo pensamento absoluto e a heterogeneidade do mundo é absorvida na unidade do 

Ser, e rejeita o ilusionismo kantiano, em que o mundo fenoménico se apresenta como 

ilusória aparência e em que a capacidade de conhecer se restringe a esse domínio da 

ilusão. 

O criacionismo não aceitará uma cisão entre númeno e fenómeno ou Ser e aparência, 

porque considera que é precisamente nos seres que o Ser aparece ou se manifesta na 

sua eterna dinâmica criadora: tudo é Ser. Ao afi rmar que «o Ser é Universo»34, Leonardo 

Coimbra apresenta a sua ontologia pluralista, reconhecendo na aparência o valor de rea-

lidade: os mundos materiais são uma manifestação simbólica dos mundos espirituais e o 

movimento redentor da evolução conduzirá à sua integral consumação social. Num ritmo 

de permanente esforço ampliativo de assimilação e adaptação em confronto problemá-

tico das antecipações lógicas do saber anterior com as representações do novo saber, a 

experiência da actividade pensante vai organizando a realidade na relação entre forma 

e matéria, informação e conteúdo35. A complementaridade entre o processo indutivo 

e o dedutivo permite esta construção da realidade no equilíbrio entre a identidade e o 

diverso, o mesmo e o outro, no sentido da unidade social da pluralidade, que é a vida da 

relação entre o pensamento e o real36, num trabalho de indução construtiva que tende 

para a integração sintética37.

4. O conhecimento mistérico-poético da visão ginástica

Pela dialéctica da máxima racionalização, das noções inferiores de possível experimen-

tação científi ca chega-se às metafísicas noções superiores da vida de acção voluntária 

e consciente, quer no plano das diferentes coordenações espirituais, a que o autor dá o 

33 Cf. RE, p. 238 [313].
34 PFAQ, p. 111 [115].
35 Cf. «O problema da indução», in OC, vol. IV, pp. 142.
36 Cf. ibidem, p. 143.
37 Ibidem, p. 167.
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nome de volume espiritual, quer no plano da fonte amorosa e infi nita dessa coordenação, 

defi nido de hipervolume espiritual38. A dialéctica intuitivo-racional do pensamento cria-

cionista culmina no salto metafísico da dialéctica racional experimental para o abismo 

contemplativo do Mistério do ser, tendo no silêncio e na comunicação poética as suas 

formas de inesgotável manifestação. O pensar poético é a forma de traduzir o íntimo diá-

logo de meditação com o ser, acolhendo a nova luz que do alto ilumina os caminhos do 

já pensado e adquirido. A noção de visão ginástica, que descreve a máxima ascensão do 

pensamento ao cume da Vida, representa a conversão espiritual de uma razão, que une 

ao discurso lógico-analítico a visão poética, que apreende o ser de forma analógico-intui-

tiva39. É o momento em que o pensamento se redescobre, pela Graça, na unidade amorosa 

da Origem onde sempre esteve radicado. Trata-se do regresso espiritual do pensamento 

ao saber intemporal da relação arquetípica, em que a visão que daí se desprende é mais 

mistérica do que enigmática e mais simbólica do que conceptual. 

 Pela Graça do espírito redentor Leonardo Coimbra admite a possibilidade de uma coin-

cidência entre o ver contemplativo da visão ginástica e o pensamento atemático do ver 

intuitivo, anterior ao estado doloroso da discursividade, embora nos pareça, de acordo 

com a sua teoria da Criação redentora, que ainda e só na mediação prefi guradora da ple-

nitude escatológica da vida eterna. O criacionismo vai defendendo a relação de desme-

sura entre o pensamento e a realidade incomensurável do Ser, pelo que o conhecimento 

perfeito e integral só será possível na Glória eterna da espiritualização universal, sendo 

que, ainda assim, isso não signifi cará o desvendar do Mistério, pois este não tem carácter 

provisório, mas é a essência da eterna acção criadora de Deus em inesgotável excesso de 

Amor40. A realidade transcendente que se manifesta na imediatidade da relação pré-cate-

gorial é conhecível de forma mediata e analógica pelas relações nocionais ou cognitivas, 

mas não se esgota nesse conhecimento. No entanto o transcendente não é pensado e 

concebido como limite do conhecimento, no sentido de númeno incognoscível, mas sim 

como excesso sobre o sistema de relações cognitivas. O pensar dirige-se para o absoluto, 

que não é inacessível e absurdo à razão, mas conhecível na imanência das relações criadas 

pelo pensamento como Mistério. A inadequação entre o pensar e o ser é representada 

pela noção de excesso: o ser que aparece e que se conhece não é o ser tal como ele é em 

si. A actividade judicativa do pensamento que procura compreender (em acto segundo) é 

antecedida, envolvida e sucedida, pela transcendência inesgotável do ser.

38 Cf. C, p. 17 [3]; cf. RE, p. 290 [383].
39 Cf. A Filosofi a de Henri Bergson, Lisboa, INCM, 1994, p. 217.
40 Cf. C, p. 369 [303].
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 O pensamento metafísico é o das noções últimas e superiores da fonte ideal da Vida. É a 

própria actividade progressiva do pensamento, que, no íntimo diálogo com o Ser, se apre-

ende como eterna acção co-criadora41. A experiência ontológica signifi ca um profundo 

diálogo meditativo com o ser42, que tem no seu momento último a conversão espiritual 

da inteligência (visão ginástica) da parcelar experiência científi ca para a unitária e integral 

Experiência de memória, beleza, verdade e amor. O sentido metafísico da Experiência apre-

senta a moral transcendente do teísmo como sentido último da Direcção que envolve a 

livre acção criadora e evolutiva do Universo. Neste plano, encontram-se a dialéctica fi losó-

fi ca e a dialéctica religiosa, que, através da experiência que resulta da íntima união da razão 

com a intuição43 e com o sentimento, encontram na noção de Mistério a expressão última 

da realidade: Mistério que não é abismo de trevas, mas oceano de Luz e de fraternidade 

universal (amor, liberdade e criação) em que navegam as almas44.

A consciência que se afi rma no juízo e se liberta do fl uxo na memória reconhece a 

dimensão espiritual (refl exão metafísica da positividade fi losófi ca) – em que não apenas 

residem essas realidades, mas de onde dimanam o ideal artístico e o poder da acção moral 

– e vislumbra a possibilidade da Vida eterna no coração do Mistério: uma Vida que só no 

salto da Revelação e do lirismo metafísico pode ser dita e representada45. Se o positivismo 

metafísico é racional e abrange todas as relações do coordenável do volume espiritual, 

contactando o volume físico da matéria, vida e memória46, o lirismo metafísico é mistérico-

-racional e abrange a fonte mesma do coordenável, a qual é defi nida como actividade 

transcendente de amor e criação47. A passagem do volume espiritual para este hipervolume 

já não é feita, da mesma maneira, pela sucessiva e ascendente construção dialéctica da 

síntese fi losófi ca, mas exige um salto, que é um voo de confi ança, em saudosa memória, 

no abismo do abraço divino, que se apresenta à consciência como irracional por excesso48. 

A história terrena da experiência consciente apresenta-se ao criacionismo como a 

imagem do esforço ético e religioso da vontade em atingir a eternidade. Para Leonardo 

Coimbra, o fundamento metafísico da Experiência reside na acção da livre vontade 

amorosa e no horizonte ideal da visão em Deus49. O pensamento que advém desta von-

41 Cf. ibidem, pp. 16-17 [2-3].
42 Cf. ADG, p. 160 [195].
43 Cf. C, p. 92 [70].
44 Cf. «O mistério», in OC, vol. I, tomo I, 2004, p. 181.
45 Cf. RE, p. 285 [376]. 
46 Cf. RE, p. 291 [383]; cf. C., p. 17 [3].
47 Cf. RE, p. 291 [383].
48 Cf. ibidem, p. 291 [384].
49 Cf. «A luta pela imortalidade», in OC, vol. II, p. 36.
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tade moral é activo e criador e, na procura da cósmica fraternidade e da absoluta har-

monia, revela a sua essência divina, que é a de ser imortal na procura de cumprir a lei 

cósmica do Amor50. Considerando que Mistério do Ser não é absolutamente obscuro e 

inacessível à inteligência e, por isso, não é uma força cega e arbitrária, a expressão visão 

ginástica também servirá para falar da Graça iluminadora que permite falar do Infi nito 

de Deus51.

Mas, sendo de outra ordem, esta visão ginástica não pode ser contraposta ao carácter 

racional do pensamento, porque o criacionismo não admite que possa deixar de haver 

uma continuidade relacional entre os diferentes níveis de ser, sob pena de se perder a sua 

unidade inteligível e de se entregar o mundo à mercê do arbitrário e do absurdo. A subida 

ao cume da Vida e à vidência dos domínios infi nitos do divino é o culminar da síntese dia-

léctica. Não se concretiza por imposição de uma revelação absolutamente externa à cons-

ciência, mas sim por exigência do próprio dinamismo racional, porque para o criacionismo 

a visão ginástica não é ainda o perfeito conhecimento em Deus ou «o conhecimento sob 

espécie eterna de Espinosa»52, pois este só é possível na visão beatífi ca da vida eterna da 

absoluta liberdade espiritual do coração do Ser e não na vida temporal da realidade con-

tingente53. 

Esta visão, sendo a visão da Presença pela luz da Graça, podendo recolher-se no silên-

cio do estado apofático, é ainda uma visão do pensamento que se oferece pela dinâmica 

mediadora da realidade simbólica. Para Leonardo Coimbra, a verdadeira revelação é aquela 

que pode ser justifi cada pelo pensamento, sendo que este não se reduz à razão lógico-

-analítica. Neste sentido, ciência, arte, moral, fi losofi a e religião são obras edifi cadas pelo 

pensamento da pessoa: «Só é real o que o pensamento justifi ca, construindo-o»54. Explica 

Leonardo que no cume da ascensão dialéctica há uma zona comum aos dois Universos, o 

físico-espiritual e o espiritual puro, e é daí que as almas são atraídas para o Sol espiritual 

do Infi nito Amor: o hipervolume espiritual é o Sol da Divindade que enche a realidade da 

sua Presença e que consiste no perfeito amor de companhia da Consciência-Deus com as 

consciências55.

Na dinâmica harmonia do Universo tudo está orientado para a Vida infi nita e transcen-

dente da Caridade divina56. Pela cooperação entre a liberdade humana (esforço e mérito) 

50 Cf. ibidem, p. 37.
51 Cf. VFV, p. 67.
52 RE, p. 167 [218]. 
53 Cf. ibidem, p. 25 [25].
54 C, p. 319 [258].
55 Cf. RE, p. 292 [385].
56 Cf. A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre, Porto, Livraria Tavares Martins, 1935, p. 73. 
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e a liberdade divina, a Vida é o caminho para o mundo espiritual da omnipresença per-

feita do Amor de Deus, que se consuma no fi m dos tempos, quando a matéria se incen-

diar no fogo da pura luz redentora57. A salvação para a eterna Glória da absoluta Presença 

divina encerra um resgate universal, porque o espírito de companhia da evolução socorre 

o Universo de se perder no Nada e redime o homem da condenação eterna, mas isso não 

dispensa a conversão da inteligência e da vontade à luz da sua Sabedoria e do Seu Amor58. 

Uma evolução que é concebida, não sob a forma determinista do naturalismo positivista, 

mas como o amoroso ritmo da consciência criadora de Deus59.

       

57 Cf. RE, p. 294 [387].
58 Cf. RE, p. 296 [389].
59 Cf. «O problema da indução», in OC, vol. IV, p. 167.

A fi losofi a do conhecimento de Leonardo Coimbra
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A teoria do conhecimento em António Sérgio: 
entre polémica e pedagogia*

Carlos Leone**

António Sérgio integra-se na tradição fi losófi ca portuguesa de forma periclitante: tanto 

pelo seu ensaísmo, que difi culta a sistematização de um pensamento que lhe seja atri-

buível, como pela infl uência que exerceu sobre autores tão díspares como Sílvio Lima ou 

Sottomayor Cardia, o sergianismo fi losófi co é quase tão compósito como os interesses 

daqueles que lhe dedicam atenção1. 

Aqui, o nosso interesse é a sua teoria do conhecimento. Mas de modo algum Sérgio se 

via como fi lósofo, menos ainda como «especialista» de uma qualquer disciplina. Pelo con-

trário, sem ignorar ou desprezar a especialização do conhecimento científi co, interessava-

-lhe sim o trabalho de pedagogia pública e, para tanto, o ensaísmo que o distinguiu tanto 

intelectual como pessoalmente. Não espanta, portanto, que alguns dos seus leitores mais 

atentos tenham detectado uma fusão de planos diferentes, o da moral e o do intelectual 

– com predomínio daquele –; daí o alegado «dogmatismo» que lhe será atribuído por 

Eduardo Lourenço2.

Na perspectiva histórico-fi losófi ca desta aproximação, comecemos por considerar a 

formação intelectual de Sérgio, estudada de forma exemplar há já um quarto de século 

por Mário Sottomayor Cardia em «O pensamentofi losófi co do jovem Sérgio». Sérgio publi-

cara logo em 1909 um volume dedicado a Antero de Quental (Notas sobre os «Sonetos» 

e as «Tendências Gerais da Filosofi a» de Antero de Quental), trabalho esse que, pese a falta 

*  Este texto adapta o segundo capítulo do nosso livro O Essencial sobre António Sérgio (IN-CM, Lisboa, 
2008). A presente versão incorpora notas adicionais que resultam da nossa intervenção no Seminário 
sobre Filosofi a do Conhecimento em Portugal e no Brasil no século XX.

**  Centro de História da Cultura/Departamento de Filosofi a – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.

1 Tal como referiu na abertura do seminário Luís Manuel Bernardo, há pertinência em distinguirmos 
entre teoria do conhecimento, fi losofi a do conhecimento e gnosiologia. E, permito-me acrescentar, 
ainda metodologia científi ca. Todavia, no caso de António Sérgio, essa distinção seria forçada, 
atendendo ao carácter ensaístico que sempre reclamou para a sua Obra, pelo que aqui uso os termos 
indiferenciadamente.

2 Tal como também foi referido na abertura do seminário, acompanho aqueles que, como Pedro Calafate, 
não concebem o pensamento de Sérgio como o de um fi lósofo, o que esta intervenção pode ajudar a 
perceber, sobretudo se lida na sua relação com o livro que lhe deu origem, cf. nota 1.
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de unidade das «notas», refl ecte questões fi losófi cas mais fundas que a estrita exegese 

anteriana. Com efeito, observa Cardia que «Sérgio situa-se na reacção ao cientismo 

naturalista»3. Isto é algo que Sérgio tem em comum com outros da sua geração, como o 

sempre muito próximo (mas então ainda desconhecido) Raul Proença: a reacção ao positi-

vismo português do século XIX, tanto nos seus pressupostos teóricos de fi losofi a positiva 

sistemática como no seu método biologista e naturalista (e não sociológico ou histórico). 

Assim, como Cardia salienta4, Sérgio objecta à própria terminologia biologista e natura-

lista (Antero visto como «degenerado superior») e suas consequências involuntárias (a 

metafísica inconsciente da medicina positivista)5. 

Mas, acima de tudo, o que move o jovem António Sérgio é a oposição ao positivismo 

naturalista; em nome de quê? De um espírito positivo, como o seu sempre foi, mas de 

feição sociológica, ou, como ele preferiria, pedagógica. Deste modo, Antero não é visto 

como um caso clínico mas sim como autor de uma obra literária unifi cada por sentimen-

tos morais (como Cardia assinala6, logo em 1910 encontra-se em Serões uma crítica não 

assinada, mas decerto sergiana, à tese de licenciatura de Jaime Cortesão, de teor similar 

às suas Notas, crítica em que retoma estes argumentos apoiando-se no pensamento de 

Cortesão, ele próprio médico). Desta oposição ao positivismo do século XIX desenvolve-

-se uma fi losofi a, de cariz epistemológico, que irá acompanhar Sérgio toda a sua vida. 

E não sem sobressaltos, como Cardia salienta: «A temática da ciência e da consciência 

acompanhará o pensamento de Sérgio até à sua última fase. Contrariamente ao que cos-

tuma afi rmar-se, a continuidade dessa temática concretiza-se através de uma signifi ca-

tiva diversidade de posições teóricas ao longo do tempo. Entre a gnoseologia e a fi lo-

sofi a de consciência de Sérgio na juventude e as concepções que nesse domínio virá a 

expor na maturidade ou na velhice não há de facto continuidade mas fundamentalmente 

mudança»7. Cardia defende8, no que até hoje tem sido aceite, que as concepções empi-

ristas ou fenomenistas do jovem Sérgio apenas na década de 1920 se foram esbatendo, 

progressivamente, evoluindo para um idealismo crítico, de tipo neokantista9. Cardia vê 

na evolução do jovem Sérgio uma infl uência decisiva, a do hoje quase esquecido Alfred 

Fouillée (1838-1912), que documentadamente foi muitíssimo lido pela intelectualidade 

3 CARDIA, M., «O Pensamento fi losófi co do jovem Sérgio», Cultura – História e Filosofi a, vol. I, Lisboa, INIC, 
1982, p. 421.

4 Ibidem, p. 425.
5 Cf. Ibidem, p. 426.
6 Ibidem, p. 427.
7 Ibidem, p. 428.
8 Ibidem, p. 434-435.
9 Cf. TEIXEIRA, A., Actas do colóquio António Sérgio: pensamento e acção, vol. I, Lisboa, INCM, 2004, pp. 15-30.
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portuguesa do primeiro quartel do século XX10. Todavia, a extrema difusão das suas ideias 

era, em si mesma, um problema para o jovem Sérgio em busca de um caminho próprio, 

o que leva Cardia a observar, certeiramente: «Compreende-se que Sérgio pretendesse ter 

sido discípulo de Platão, de Descartes, de Espinosa, de Kant ou por Fichte e desprezasse o 

facto de ter principiado ou passado por um Fouillée. Tanto mais que, na linhagem daque-

les, podia reclamar-se de uma sintonia intelectual com a corrente do idealismo científi co 

físico-matemático, enormemente prestigiada ao tempo, o que não era possível pretender 

sob a égide de um pensador inclinado a valorizar a esfera biológica e psico-biológica»11. 

Acrescentemos: além do prestígio do idealismo científi co de tipo formal, a própria afi r-

mação da técnica moderna, sua criação, na vida quotidiana europeia constituía estímulo 

sufi ciente para, aos olhos de um aspirante a reformador como era Sérgio, se encaminhar 

num sentido alternativo ao dominante e associar a sua ambição modernizadora a uma 

visão fi losófi ca do mundo menos conhecida em Portugal. Não que Sérgio confundisse 

ingenuamente conhecimento, ciência e técnica. Simplesmente, por força das suas opções 

fi losófi cas (racionalistas e idealistas), da sua interpretação da história e da actualidade (pro-

gressista e gradualista) e pela consciência das evoluções sociais europeias e ocidentais (téc-

nicas e tecnológicas), os planos gnosiológico, científi co e técnico entrecruzam-se e partici-

pam em igual medida do projecto pedagógico e emancipador da doutrina social sergiana.

Isto é tanto mais certo quanto Cardia nota pouco depois (nas páginas referentes à Ética 

no pensamento do jovem Sérgio) a declarada relevância de Guyau, então autor muito 

infl uente e do qual Sérgio faz uso abundante e signifi cativo contra o naturalismo (refi ra-

-se que a infl uência de Guyau demorou a desaparecer, pois ainda na década de 1930 a 

vemos bem presentes na Obra de Silvio Lima, sem surpresa um dos mais consequentes 

sergianos)12.

Mais de duas décadas depois de este texto de Cardia ser publicado, o seu autor apresen-

tou «António Sérgio ou o mentalismo relacional», visão integrada da fi losofi a de Sérgio, 

em que afi rma que a obra sergiana é «um invulgar monumento de pensamento siste-

mático exposto em escrita discursiva»13. Sem nos sentirmos levados a concordar, ainda 

assim é razoável a tese de Cardia segundo a qual a sua má fortuna crítica, em especial 

postumamente, se deveu a «excesso de talento literário»14. Com efeito, não é hipótese 

10 Ibidem, p. 448.
11 Ibidem, p. 452.
12 Ibidem, pp. 454-463.
13 CARDIA, M., «António Sérgio ou o mentalismo relacional», Actas do colóquio António Sérgio: pensamento 

e acção, vol. II, Lisboa, INCM, 2004, p. 284.
14 Ibidem, p. 285.
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despicienda e muito difícil se torna destrinçar na sua prosa o argumento formal da forma 

do argumento. Na actualidade, o estado da arte nesse estudo é o ensaio de António Pedro 

Mesquita «Aspectos do ideário sergiano em ontologia» (ver indicação bibliográfi ca no fi m 

deste artigo). Se tentarmos por nossa vez sistematizar os dados principais da fi losofi a de 

Sérgio, poderemos dizer que:

1) a sensibilidade empírica resulta da dinâmica da actividade mental, pois sem activi-

dade mental a própria unidade da percepção sensível nunca chegaria a formar-se, e 

sem que essa actividade mental se revelasse dinâmica nunca a percepção poderia dar 

conta dos diversos estímulos que a compõem;

2) o conhecimento que temos do mundo exterior e, por maioria de razão, do próprio 

domínio da consciência é uma construção ou representação mental, isto é, todo o 

conhecimento é actividade mental, ainda que nem toda essa actividade seja cons-

ciente ao sujeito;

3) é pela espontaneidade da actividade mental, aglutinadora dos estímulos sensíveis 

e construindo sobre eles uma consciência individual, que se geram os conceitos, 

noções que subsumem realidades diversas mas possuidoras de afi nidades; tal espon-

taneidade processa-se, segundo Sérgio, pela comparação e não por qualquer método 

científi co (abstracção, generalização, etc.) pré-estabelecido;

4) desta realidade mental construída espontaneamente por comparação procede a 

ciência, momento posterior, e mesmo tardio, do esforço consciente da Humanidade 

para dar conta do mundo e de si, nele. 

O que persiste como elemento susceptível de captar a atenção e, porque não dizê-lo, a 

imaginação de leitores de hoje não é tanto os problemas ou os termos de cada tese e/ou 

discussão, mas o ânimo que a move. A eticidade dos ensaios, digamos. Com isto não pre-

tendemos desmerecer o empenho de Sérgio em torno de debates próprios da fi losofi a 

do conhecimento, mas apenas assinalar o nexo forte entre a gnosiologia que seguia (que 

não era obra sua) e o propósito pedagógico que o movia (e que era seu, polemicamente 

se necessário fosse).

Será desta preocupação ética, patente na recusa do positivismo naturalista e na orien-

tação como que teleológica do seu próprio pensamento fi losófi co ainda incipiente em 

direcção a questões morais, que se fará muita da política sergiana. Logicamente, a media-

ção fi losófi ca fez-se de uma forma bem defi nida à época, o neokantismo. Como já anotá-

mos, esta tese foi recentemente defendida por António Braz Teixeira, cuja lição seguimos, 

e o próprio Sérgio o reconhece logo no volume I dos seus Ensaios (prefácio da 2.ª edição, 
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Coimbra, 1949). Isto signifi ca uma crença na existência do mundo físico e a redução do 

idealismo (doutrina espiritualista por excelência) à capacidade espontânea da actividade 

mental humana para criar, tanto a organizar as percepções do exterior como a relacionar 

conceitos. Esta faculdade mental é a própria unidade da consciência, pois a razão é assim, 

por defi nição, especulativa e espiritual e prática.

Daqui ser evidente para todos o carácter não-egoísta do individualismo sergiano. 

Movido por preocupações éticas, e vinculado a uma epistemologia neokantiana muito 

infl uente na ciência do seu tempo, o individualismo ético de Sérgio alicerça-se no carácter 

de «uno unifi cante» que a razão, enquanto espírito universal, possui: ela é una, no sentido 

em que todos os sujeitos racionais a partilham; ela unifi ca, pois confere, mediante suces-

sivas operações (espontâneas e não determináveis aprioristicamente), uma consciência 

humana à experiência, sem nunca se encerrar no já sabido e no já determinado, antes 

permanecendo sempre na expectativa de novas sínteses e novos horizontes de sentido. 

Há por tudo isto um nexo entre três aspectos da sua refl exão fi losófi ca: a epistemologia; a 

teoria do real (físis); a concepção do «uno-unifi cante»15.

Em primeiro lugar, a epistemologia sergiana foi importante na história do pensamento 

fi losófi co português como momento do maior signifi cado da recepção entre nós do pen-

samento crítico kantiano tal como na altura este ainda era valorizado um pouco por toda 

a Europa (isto é, com a atençâo centrada na primeira e segunda Críticas, desvalorizando-se 

a terceira). Também a sua refl exão metodológica ou metafísica se destaca das demais pelo 

cuidado posto numa leitura consequente de Kant e das implicações lógicas e empíricas do 

idealismo transcendental. Embora a sua infl uência na Universidade portuguesa tenha sido 

diminuta, pelo menos de forma directa, o ensaísmo de Sérgio logrou de facto um trabalho 

dedicado a problemas de teoria da ciência e do conhecimento de dimensão invulgar na 

fi losofi a em Portugal. Ciente disso, o próprio Sérgio numerosas vezes se encarregou de 

estabelecer aquela que considerava ser a «sua» tradição fi losófi ca, no duplo sentido de ser 

aquela que valorizava mais e, sem surpresa, aquela em que se integrava. Aparentemente 

pouco coerente (Descartes, Espinosa, Kant, Fichte, apenas para nomear os principais), e 

mesmo com um âmbito temporal bastante maleável (por diversas ocasiões incluiu nesta 

«linhagem» também Platão), este diálogo com a tradição fi losófi ca ocidental caracteriza-

-se em todo o caso pela intenção de privilegiar sempre os autores que, a cada época his-

tórica, mais se notabilizaram na teoria do conhecimento. É necessário lembrarmo-nos, no 

entanto, que, apesar da sua preocupação fi losófi ca, Sérgio sempre se defi niu como um 

15 A avaliar pela intervenção sobre Leonardo Coimbra aquando do Seminário em que inicialmente esta 
comunicação foi apresentada, Sérgio e Coimbra estariam bem mais próximos nas suas respectivas 
posições do que ambos estariam dispostos a admitir.
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pedagogo, pelo que esta dimensão do seu pensamento necessita ser integrada na sua 

auto-atribuída vocação para ser ponderada.

Isso mesmo se aplica, e por maioria de razão, à sua concepção da físis. Entendia-a, apesar 

do recurso ao termo grego que nomeia a natureza sensível, como um todo, incluindo a 

actividade mental (espiritual), desse modo cravejando o seu aparentemente estrito idea-

lismo com um conjunto de dados sensíveis irrecusáveis e que, assim, formariam uma con-

tinuidade natural. 

A físis como devir constante, iniludível enquanto tal mas, precisamente por isso, de 

apreensão árdua como realidade própria, é um nó-górdio da refl exão fi losófi ca sergiana. 

Em rigor, é uma teoria do conhecimento fundamental, dos processos naturais do conhe-

cimento, destinada a competir com as explicações naturalistas do processo cognitivo que 

Sérgio contestava à geração positivista do século XIX. Contudo, as suas implicações não 

se limitam à teoria do conhecimento, pois, ao menos indirectamente, a físis é uma autên-

tica «visão do mundo», em termos pré-sociais, metafísicos e estéticos, mas com inevitável 

infl uência na existência social, enquanto condição de possibilidade da própria vida inteli-

gente, especifi camente humana. 

Nesta concepção articulada de vida mental (epistemologia) e vida natural e humana 

(fi sis em sentido sergiano) sobressai a sua concepção de «uno-unifi cante» enquanto defi -

nição da racionalidade humana. A razão humana, ao ser especulativa, tem por âmbito a 

inteligibilidade (universal, ao menos potencialmente). Mas, sendo igualmente criadora, a 

racionalidade é também espiritual e prática (estamos plenamente no horizonte teórico do 

neokantismo). A acção não é separável da sua engrenagem cognitiva formal, nem a ética 

da acção se pode dissociar da capacidade criativa e organizativa espontânea na raciona-

lidade no que esta tem de mais prático. Pensador e homem público de constante empe-

nhamento cívico, o nosso autor acaba, assim, por colocar no centro da sua noção de razão 

um elemento voluntarista que, embora sendo aceitável na sua lógica interna e na sua 

fi nalidade social e política, constituiu desde cedo um problema fi losófi co: Sérgio resiste 

a considerar, sequer, as outras grandes correntes da fi losofi a do seu tempo (bergsonismo, 

neopositivismo, existencialismo…), fundando essa recusa na parcialidade desses siste-

mas face à completude daquele que perfi lhava. De certo modo, aqui seria de considerar a 

questão marxista, pois a leitura de Sérgio a contrapelo, desenvolvida com particular relevo 

por Vasco Magalhães-Vilhena, explora essa recusa e serve-se dela para aproximar Sérgio 

de uma fi losofi a sua coetânea com idênticas ambições de «pacifi cação» das disputas típi-

cas da tradição fi losófi ca – o marxismo. Bem entendido, em termos epistemológicos a 

questão nem sequer se põe: Sérgio, ao valorizar a noção de eu originário sobre a de eu 

empírico, subordinando o segundo ao primeiro, institui de forma defi nitiva e notória uma 
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feição metafísica na sua noção de razão que nenhuma dialéctica materialista pode sequer 

considerar. Assim, o eu empírico é a autoconsciência que temos por oposição aos dados 

da percepção, logicamente dependente de um eu originário anterior mesmo à distinção 

empírica entre sujeito e objecto e que serve de substrato à actividade do eu empírico. O 

esforço do trabalho científi co e da acção moral consiste em muito numa superação (num 

sentido mais hegeliano do que o próprio Sérgio talvez estivesse disposto a admitir) das 

determinações empíricas da consciência, visando a unidade (própria da fi sis) de indivíduo 

e mundo. Processo de autodescoberta, em que a actividade racional perspectiva o espí-

rito na sua forma mais impessoal, universal, o seu signifi cado ético é decisivo. Com efeito, 

e numa linha de pensamento que realmente pode ser traçada a partir de Platão, é esta 

acepção ética que fundamenta a crítica social (moral) de Sérgio e que culmina toda a sua 

argumentação de natureza científi ca e pedagógica.

Dinâmica e unifi cante por natureza, a razão é assim para Sérgio o universal no particular, 

a presença do impessoal abstracto e puro em cada indivíduo. Em certo sentido, isto reduz 

Deus a uma ideia da consciência, o que é problemático mas acessório (nem a fé religiosa 

nem a teologia tomaram muito tempo a Sérgio). 

No essencial, Sérgio defi niu-se como um imanentista, isto é, defendia que seria no inte-

rior da consciência humana que se poderia encontrar toda e qualquer ideia e respectivo 

signifi cado, pelo que «Deus» fi ca subsumido nessa posição de princípio. Ainda que a con-

sequência lógica deste ponto, a saber, a identifi cação de Deus como uma ideia racional 

manifesta na propensão humana para a unidade e para o bem seja passível de ser consi-

derada infundamentada, sem garante ontológico, essa será para sempre uma questão em 

aberto da exegese da sua Obra, não uma aporia da sua Filosofi a, cujos próprios pressupos-

tos teóricos punham o problema fora do campo de refl exão.

Concluindo, esses pressupostos teóricos eram os de uma fi losofi a do conhecimento 

imanentista e racionalista. O campo de refl exão era a totalidade do agir humano, recen-

seada na missão pedagógica condutora de toda a Obra do autor dos Ensaios.
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Introdução ao problema do conhecimento 
em Pontos de Referência, de Francisco Vieira de Almeida*

Luís Manuel A. V. Bernardo**

“Sendo, para Vieira de Almeida, a fi losofi a constitutiva-

mente actividade crítica – e não teor coisifi cado –, como 

pode o conhecimento ocupar aí um ‘lugar’?”1

Introdução

A Filosofi a do Conhecimento constitui, indubitavelmente, o centro de toda a obra de 

Francisco Vieira de Almeida (1888-1962), professor da Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa de 1915 a 1958, a quem coube, enquanto catedrático de Lógica, introduzir os 

estudos de lógica formal em Portugal, tema a cujos prolegómenos dedicou, especifi ca-

mente, Lógica Elementar (1943). Uma tal evidência para quem se aproxima da obra acaba 

por gerar uma séria perplexidade, nomeadamente, quando o leitor se apercebe de que 

nunca encontra uma explanação sistemática sufi ciente do que fosse esse âmbito da fi lo-

sofi a para o autor, nem um tratamento circunstanciado dos temas que, tradicionalmente, 

nele se integram. Mesmo os segmentos textuais que fi guram sob o intitulado de «teo-

ria do conhecimento», como o capítulo VII da sua muito divulgada Introdução à Filosofi a, 

publicada em 1943, mais não são do que enunciados de perspectivas e de problemas 

(idealismo versus realismo; empirismo versus racionalismo…), passados pelo crivo da aná-

lise crítica do autor, que, por pouco, não se esgotam nesse exercício negativo de cariz 

manifestamente pedagógico. 

Explicação parcial para o caso deste livro encontra-se no seu carácter propedêutico, 

várias vezes marcado pelo fi lósofo, que supõe quer o didactismo, quer o traçado panorâ-

*  Dedico este artigo à memória de Francisco Alves da Costa, persistente curador da nossa língua, que, 
tendo sido aluno de Vieira de Almeida, me relatou um conjunto de episódios sobre o carácter enigmático 
do seu magistério que me levou, a mim que não o fui, a querer compreender a sua proposta fi losófi ca.

** Centro de História da Cultura/Departamento de Filosofi a – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.

1 Barata-Moura, J., “O lugar do conhecimento na concepção de fi losofi a de Vieira de Almeida”, Vieira de 
Almeida – Colóquio do Centenário, p. 15 – itálicos do autor.
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mico. Claro está que esta demarcação não resolve o paradoxo, sobretudo quando se nos 

depara idêntica prática em obras que visam expor o seu pensamento próprio. Suspeite-se 

de uma certa dispersão, dando continuidade à marca paradigmática que julgou poder 

detectar numa das tendências principais do pensamento nacional2, ou suponha-se deter-

minante a distinção entre teoria do conhecimento, circunscrita a uma versão sistemática 

dos problemas, e fi losofi a do conhecimento, atitude fi losófi ca de problematização infi nita, 

a prevalência de uma tal dinâmica só pode, ao que cremos, signifi car, por um lado, a carac-

terística do fi losofar tal como o concebeu e praticou Vieira de Almeida, e, por outro, a total 

coincidência entre essa intencionalidade e a prática de uma fi losofi a do conhecimento. 

Com efeito, o que cabe, antes de mais entender, é que, para o autor, a fi losofi a do conhe-

cimento não constitui um campo particular de refl exão fi losófi ca, menos ainda uma dis-

ciplina desse saber, mas confi gura o modo como a fi losofi a pode e deve ser exercida na 

contemporaneidade. Esta suposição interpretativa, que a sequência do nosso texto será 

chamada a confi rmar, de que a dominância da fi losofi a do conhecimento implique a sua 

validação como ética do fi losofar, para cá, portanto, do conjunto de teses que correspon-

deria à unidade de uma fi losofi a, determinou que optássemos pela tentativa de reconsti-

tuir essa pragmática, tal como ela ocorre naquela que é considerada a sua obra de matura-

ção, Pontos de Referência, a qual, por sua vez, poderá ser revertida para a produção anterior. 

I. 

Inicialmente publicada, a partir de 1951, na Revista Filosófi ca de Coimbra, surge pela 

primeira vez como livro em 1961 e integra o terceiro tomo das Obras Filosófi cas do autor, 

editadas em 1988 pela Fundação Calouste Gulbenkian. Trata-se de uma das obras funda-

mentais da produção fi losófi ca nacional no século XX que continua à espera de estudo 

condigno. Constituída por um prefácio e seis capítulos, assume a forma de breves análi-

ses problemáticas de proposições numeradas que funcionam como mote de um desen-

volvimento tão complexo quanto conciso. Apesar da pluralidade de problemas tratados 

e da quantidade de infl uências (de Berkeley a Russell, James ou Gonseth, passando por 

Comte, para mencionar apenas alguns explicitamente referidos), a obra possui uma uni-

dade estrutural, quer no aspecto narrativo, onde revela uma confi guração em rede, os 

vários temas debatidos servindo o reforço de uma ideia nuclear, a do carácter relacional 

do conhecimento, quer no que respeita à aplicação de esquemas crítico-analíticos e de 

tópicos que se oferecem como constantes da variedade de obras de que esta forma o 

fecho. 

2 OFII, p. 491.
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Em consequência, um conjunto de teses fi losófi cas assegura uma matriz sistémica, sem 

pretender confi gurar um sistema: a defesa de uma atitude positiva; a recusa de uma meta-

física substancialista e/ou ontológica; a oposição entre fi losofi a e dogmatismo; a anterio-

ridade do conhecer em relação ao ser; a eleição da relatividade estrutural como conceito 

central e distintivo, quer da investigação científi ca, quer da inquirição fi losófi ca; a susten-

tação de uma teoria do conhecimento construtivista, em desfavor da clássica gnosiologia 

do desvelo; a determinação de uma tecnicidade fi losófi ca, que encontra na lógica formal 

procedimento privilegiado; uma confi ança inabalável numa ética da razão, no seu livre 

exercício, na qual se assume como inalienável “o direito lógico de recusar uma constru-

ção metafísica”3. Esta legitimidade, que supõe a necessidade de lidar com o sentido dos 

enunciados a par do respectivo valor de verdade, encontra-se sustentada na ideia, pre-

viamente defendida, de “uma lógica trivalente, em que os valores sejam ‘verdadeiro’, ‘falso’ 

e ‘absurdo’”4, cuja complexidade visa, para além das questões especifi camente lógicas, 

como a formalização ou a dedução, dar resposta a problemas de interpretação oriundos 

da esfera gnosiológica, nomeadamente, “um pequeno número de tipos derivados de dois 

confl itos: confl ito intuição-análise; confl ito empirismo-racionalismo”5. 

Por sua vez, o recurso a uma gestualidade eminentemente crítica garante uma identi-

dade performativa que se exerce sobre todos os problemas discutidos de modo a susten-

tar a impertinência do entendimento metafísico em matéria de conhecimento: caracteri-

zação dos processos funcionais de conhecimento efectivo (análise, clarifi cação relacional, 

ordenação, estruturação, construção, interpretação); exame das diversas manifestações 

do modo metafísico de pensar (monismo espinosista, sistematismo, ontologismo, coisifi -

cação, antropomorfi zação, passagem ilegítima do plano descritivo ao normativo, fi xação 

dogmática de teses insufi cientemente fundadas); análise dos processos de interferência 

da linguagem natural na linguagem científi ca (mito, metáfora, paradoxo, senso comum); 

determinação das falácias lógicas que sustentam as principais teses da fi losofi a tradicio-

nal (processos constitutivos de «pseudo-conceitos», «pseudo-demonstrações», «pseudo-

-teorias»); discussão do valor das correntes em voga, do positivismo ao bergsonismo, 

passando pelo hegelianismo, pela fenomenologia e pela axiologia; instituição das moda-

lidades alternativas de um fi losofar que não tenha de se transformar, inevitavelmente, em 

proposta de conteúdos determinados, ou seja, numa fi losofi a, antes permaneça atitude de 

rigor, problemática, orientadora e disciplinadora do pensamento que pretenda constituir-

-se em conhecimento, qualquer que seja o domínio onde esta vontade se manifeste.

3 OFIII, p. 216.
4 OFII, p. 256.
5 OFII, p. 256.
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Uma tal eticidade, que se quer, como se antevê, de um mos geometricus6, orienta o fi lo-

sofar para a detecção do que é legítimo e do que não o é, segundo o padrão de racionali-

dade do tipo «ciência», isto é, aquele que compreende o real como um conjunto funcional 

de relações, “afastando-se defi nitivamente de qualquer forma de substancialidade”, como 

já assentava sobre a substituição do tipo «norma» no domínio da lógica em Introdução à 

Filosofi a7. Assim se evidencia, em última instância, o que poderíamos designar como um 

processo axial em torno de questões de validação e legitimação, cujo libelo acusatório 

consiste em apontar, nos diferentes intentos de conceber o conhecimento como trans-

cendência, substantivação ou normatividade, o duplo efeito da confusão entre juízos de 

facto e juízos de valor8 e da interferência da imaginação criadora, interpretativa e antro-

pomorfi zadora9. 

Esta prática jurídico-epistemológica assume o seu pleno cabimento, assim o cre-

mos, quando referida à defi nição de fi losofi a proposta, trinta e nove anos antes, em 

A Impensabilidade da Negativa, tese de concurso à secção de Filosofi a da Faculdade de 

Letras de Lisboa: “a verdade científi ca é uma relação do real com a inteligência; a verdade 

fi losófi ca a relação de essa relação com a inteligência”10. Na implicação estabelecida há 

que reconhecer a enunciação de um facto, a indicação de uma problemática e a atribuição 

de uma tarefa. 

O facto consiste na emergência histórica da racionalidade de tipo científi co que, uma 

vez estabelecida, não pode, segundo o autor, admitir outras formas de conhecimento con-

correntes ou susceptíveis de serem por si englobadas, mantendo a respectiva particula-

ridade. O raciocínio que está na base de uma tal consideração, aparentemente drástica e 

cheia de consequências, é, contudo, de uma extrema simplicidade, pois limita-se a aplicar 

o princípio de contradição: se estamos a equacionar o conhecimento enquanto tal, não 

é admissível que dois tipos de conhecimento opostos entre si preencham o mesmo con-

junto, ambos satisfazendo as condições que o defi nem. Numa única página lapidar sobre 

as propriedades de uma teoria científi ca, Vieira de Almeida sintetiza esta circunstância: “Os 

caracteres de uma verdadeira teoria científi ca são: a simplicidade (relativa, naturalmente), 

a generalidade, a aplicabilidade. Um conjunto de opiniões, por mais fundadas que sejam, 

não é uma teoria, mas frequentemente uma resposta ocasional, por vezes inadequada, a 

uma necessidade real ou imaginária. Pelo contrário, uma simples fórmula pode ser expres-

6 OFIII, p. 211.
7 OFII, p. 252.
8 OFIII, p. 233.
9 Cf., p. ex., OFIII, p. 245.
10 OFI, p. 259.
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são adequada de uma teoria científi ca; e nenhuma ciência – ou melhor, para evitar esta 

linguagem realista – nenhum homem de ciência, fi el ao método e escrupuloso no rigor, 

poderia resignar-se à existência legal de várias teorias incompatíveis e simultâneas sobre 

o mesmo objecto. […]. Além de isso, uma teoria científi ca é sempre instrumental e quase 

sempre verifi cável (o que a distingue da hipótese)”11. 

Assim, se conhecer consiste em estabelecer relações descritivas e funcionais, como 

decorre do «tipo ciência», torna-se contraditório supor que conhecer também seja des-

cobrir nexos causais entre entidades substantivas, dados previamente na realidade, 

como defende o «tipo metafísico», ou deduzir dessa suposta dimensão ontológica o que 

se julgaria consistir num conhecimento axiológico, que justifi caria gnosiologicamente a 

escolha de um articulado prescritivo, como advém do «tipo norma». Do mesmo modo, 

não cabe conceber níveis de conhecimento, cuja subsistência estivesse preestabelecida, 

senão enquanto graus de desconhecimento ou de aproximação ao conhecimento pro-

priamente dito. Metafísica ou senso-comum para se constituírem como níveis de conheci-

mento teriam, portanto, de fi gurar como etapas do progresso científi co, seguindo idêntico 

funcionamento e tendendo para a sua sucessiva dissolução na matriz científi ca. Mas esta 

possibilidade queda afastada, nomeadamente, quando, para o autor, diferentemente de 

outras épocas, na nossa, a distinção entre ciência e metafísica se terá clarifi cado como 

paradigmática, tornando improcedente qualquer insistência em esquemas de equivalên-

cia ou de tradução, o que permite a limpidez da seguinte contraposição: “O que abrevia-

damente se chama ‘ciência’ é um tecido de relações; o que se chama ‘metafísica’ é a ligação, 

na mor parte dos casos, por elo existencial (ou predicativo de sentido existencial implícito) 

de conceitos discretos”12. 

Por sua vez, torna-se evidente que a possibilidade de o conhecimento se desenvolver em 

extensão depende do seu confi namento em intenção, desde logo pela exigível remissão 

de todas as formas de racionalidade não científi ca para o domínio da adiáfora, o que não 

impede a sua permanência no plano existencial ou cultural, mas anula as respectivas pre-

tensões a constituírem conhecimento. Nada obsta, ou pode obstar, a que o pensamento 

mágico coexista com o científi co, mas essa coabitação não confere, ipso facto, a caracte-

rística de conhecimento ao primeiro, do mesmo modo que, por ser “a mais pequena de 

quantas constituem o domínio do interesse humano”13, a esfera do científi co nada perde 

do seu valor gnosiológico. O recurso ao termo adiáfora, oriundo do estoicismo, estabelece, 

por si só, o horizonte ético da decisão gnosiológica.

11 OFIII, p. 231.
12 OFIII, p. 220.
13 OFIII, p. 233.
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Interpretado à luz de uma tal coerência, o que pudesse aparecer, no enunciado em aná-

lise, como eventual defesa da submissão da fi losofi a à ciência, empobrecedora do con-

tributo da primeira para a tarefa universal do conhecimento, acaba por surgir como uma 

tentativa de manter a fi losofi a afi nada pelo diapasão do conhecimento, na única forma 

que, doravante, para Vieira de Almeida, este pode assumir, do qual, em contrapartida, a 

apologia de um esquema fronteiriço de domínios, subjectiva, objectiva ou metodologica-

mente diferenciados, afastaria defi nitivamente. Para se entender adequadamente a pers-

pectiva do fi lósofo luso, há que reconhecer que esta conclusão não é extraída de qualquer 

consideração sobre o campo coberto por cada uma das disciplinas, ideia totalizadora e 

exclusiva, por isso mesmo, vazia de signifi cação14, mas da análise do conceito de conheci-

mento como unidade relacional, a qual supõe a correlação de todos os pontos de vista na 

prossecução de uma mesma tarefa, a da construção da versão coerente, intersubjectiva, 

integradora, indeterminística e funcional da realidade correspondente à racionalidade de 

tipo ciência. 

A condição para que a fi losofi a venha a participar nesse desígnio surge, então, como a 

inversa daquela que usualmente se assenta com a lógica diferenciadora, pois que depende 

do modo como venha a favorecer a prática de um mesmo padrão de conhecimento. Para o 

efeito, primeiro, impõe-se que a fi losofi a se compreenda como atitude, fi losofar, portanto, 

mais do que como domínio de saber particular; depois, que se despoje dos processos tra-

dicionais de fi losofar; enfi m, que incorpore idênticas propriedades àquelas que defi nem 

a relação de conhecimento no seu processo de refl exão, segundo a lógica de que “quem 

pretende apoiar-se em dados científi cos tem de segui-los de perto”15. 

Dessa feita, na linha do que já considerara, a saber, que “é à teoria do conhecimento 

que por derradeiro vêm convergir as especulações fi losófi cas”16, a fi losofi a converte-se, 

plenamente, em fi losofi a do conhecimento, isto é, num conhecimento do conhecimento 

efectivo, cuja especifi cidade consiste, por um lado, em estabelecer os problemas justifi ca-

tivos de cada ciência ou de cada sequência cognitiva, incluindo a teoria do conhecimento, 

não os resolutivos, como se entende, pois estes devem ocorrer no processo próprio de 

cada uma delas17 e, por outro, em zelar pela pureza da racionalidade que comunga. A 

fi losofi a não o faz por se encontrar num qualquer patamar exterior ao que nela se refl ecte 

ou por deter um saber intransmissível, mas, ao invés, por compartilhar idêntica visão do 

conhecimento e reconhecer na respectiva generalização um interesse comum, o de pro-

14 Cf. OFIII, p. 198.
15 OFIII, p. 232.
16 OFII, p. 308.
17 Cf. OFII, p. 258.
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mover uma racionalidade liberta dos efeitos mágicos, das intervenções sobrenaturais ou 

das causalidades metafísicas: a fi losofi a enquanto atitude racional só pode satisfazer-se 

com a racionalidade da atitude. 

Neste ponto, ressalta uma importante consideração metodológica: é que a fi losofi a do 

conhecimento, como problematologia e epistemologia, supõe já a consciência da sua fun-

ção e, consequentemente, a prática de um método atinente ao tipo de conhecimento 

valorizado, assim como a utilização da linguagem que melhor o traduz. Neste sentido, 

a interação da fi losofi a com a ciência acarreta um processo de osmose performativa, a 

ciência tornando-se cada vez mais problemática, a fi losofi a realizando, nos seus próprios 

termos, o tipo ciência. 

Este trabalho de mútuo esclarecimento signifi ca a necessidade de zelar pela prevalên-

cia da operacionalidade do modelo de racionalidade sobre a determinação de campos 

totais do conhecimento, seja por nenhum deles ter alcançado a coincidência com o tipo, 

mesmo que historicamente se verifi que um avanço por parte da investigação científi ca, 

seja, sobretudo, pelo facto de a própria racionalidade científi ca supor uma lógica de inde-

terminação (em sintonia com o sentido geral que identifi cava na cultura contemporânea e 

que, desde 1926, deixava expresso em La Tranchée de Chestov18), a qual acaba por introdu-

zir um hiato permanente entre a ideia da completude da seriação e qualquer expectativa 

de transformá-la num todo transcendente à série, sem que haja lugar a confundi-los com a 

ausência de determinação e a «inconfi rmabilidade» que vê nas proposições metafísicas19. 

Trata-se, assim, de recusar o modelo do conhecimento como adequação do intelecto 

às coisas20, quaisquer que se suponham ser as faculdades que melhor correspondem à 

intelecção – sensação e razão hipostasiadas indicando o mesmo equívoco interpretativo 

– ou a propriedade do que cabe entender pelas coisas – percepto ou conceito, fenómeno 

ou númeno, tomados substantivamente, indiciando a incompreensão do carácter relacio-

nal do conhecimento, a favor da constituição de esquemas de funcionalidade, bem como 

de interpretações que deles decorram. Como sintetizou, citando Hans Reichenbach, uma 

tal renúncia advém de se ter verifi cado “a possibilidade de justifi car o processo científi co, 

‘renunciando ao ideal de um conhecimento certo, limitando-nos a descobrir o melhor 

conhecimento possível’, e reconhecendo que o desenvolvimento histórico das ciências 

‘desagregou o a priori quer no conhecimento teórico da natureza, quer em uma pseudofe-

nomenologia, quer em uma pseudociência intuitiva’”21.

18 OFI, p. 349.
19 OFIII, p. 275.
20 OFIII, p. 212.
21 OFIII, p. 268 – itálicos do autor.
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Dois impasses maiores decorrem do exposto, defi nindo, por sua vez, o que cabe à ati-

tude fi losófi ca. Por um lado, uma vez que fi losofi a e ciência não se encontram ainda no 

mesmo patamar de positividade, mesmo que se tenha tornado clara a necessária comu-

nhão de intencionalidades, a fi losofi a não pode avançar sem previamente produzir a anu-

lação da constante metafísica, tal como outrora esta fora obrigada a reconduzir a raciona-

lidade mítica ao seu esquema de pensamento. Recorrendo a uma imagética espacial, diría-

mos que o trabalho de cartografi a que com o título de Pontos de Referência se sugere, por 

implicar uma alteração radical da própria concepção cartográfi ca, exige que se recupere 

um fundo limpo sobre o qual se possa desenhar convenientemente o novo tracejamento. 

Tal signifi ca que, para já, a maior tarefa da fi losofi a se afi gura negativa, não para se ajustar 

a um cientismo que se revelaria igualmente metafísico nos seus pressupostos, mas para 

afastar todos os obstáculos epistemológicos que impedem a sua entrada no jogo no qual, 

livremente, isto é, racionalmente, quer participar, o de produzir uma gramática do real 

mais conforme às condições de coerência ínsitas no exercício da razão. 

Empreitada interminável se fosse levada a cabo relativamente ao conjunto de teorias de 

cariz metafísico. Não foi esse, por conseguinte, o caminho que Vieira de Almeida escolheu. 

É que aquela que seria a via longa da hermenêutica suporia, no fundo, o interesse em 

recuperar o que pudesse ser validado no modelo metafísico, que não o interesse oposto 

de remetê-lo para o domínio da adiáfora. Ao invés, o seu esforço dirige-se para aqueles 

aspectos ou para aqueles modos de perspectivar que sustentam ou representam o padrão 

de racionalidade metafísica, articulações cuja desmontagem se afi gura bastante para 

desacreditá-los perante uma razão que se queira a si mesma. O desenlace de tais nós, pelo 

recurso à aplicação cirúrgica dos princípios de uma lógica elementar, determina uma via 

curtíssima, já que visa arrastar secções inteiras do mapa que serviu convencionalmente de 

referência, desse modo assegurando uma efi cácia à medida da urgência na aproximação 

do fi losofar à racionalidade a que aspira. De outro modo não se entenderia que descar-

tasse em escassas linhas as teorias fi losófi cas tidas como as mais complexas, por nelas 

detectar uma petição de princípio, ou que pulverizasse teses tão enraizadas como a da 

existência de faculdades com um simples argumento em torno da hipóstase que postula: 

uma vez que nelas reconhece o carácter impeditivo de uma racionalidade relacional, o seu 

propósito centra-se na identifi cação do processo que o origina e na consequente explici-

tação da chave que serve para desarticulá-lo. 

Fica assim à vista o que o afasta essencialmente do neopositivismo, sem prejuízo das 

manifestas, e por isso mesmo susceptíveis de se tornarem enganadoras, semelhanças, 

nomeadamente, no que respeita à crítica do pensamento metafísico: a sua crítica não pro-

cura pôr a razão à prova de um referente externo, mas reconciliá-la consigo própria, de 
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acordo com uma pragmática interna e imanente, pelo que não se sente comprometida 

com a exigência de discutir o valor de verdade de proposições ou de juízos, antes orienta 

a sua incumbência para a invalidação da lógica espúria que assiste à metafísica. Ao com-

preender que não é só na linguagem comum que a construção sintáctica ou a metafórica 

vêm substituir-se ao conteúdo na determinação do sentido, mas que a própria linguagem 

científi ca “frequentemente admitiu o elemento proposicional metafísico”22, ter-se-á aper-

cebido das limitações de uma recondução simples ao referente. A conclusão a que esse 

paradoxo fundamental obriga revela-se dupla: por um lado, a análise formal tem de se 

converter numa análise pragmática que dê conta dos procedimentos subjacentes ao uso 

da linguagem; por outro, importa evitar a formação de uma nova metafísica, seja sob a 

capa do cepticismo, seja por intransigência dogmática.

Por outro lado, torna-se patente, contudo, que este labor crítico, mesmo que se venha a 

converter num processo de vigilância, é potencialmente infi nito, o hiato imputado à ciên-

cia não podendo deixar de valer para a fi losofi a. O perigo, como se depreende, é o de o 

fi losofar se ver confi nado a este exercício negativo sobre as suas condições de possibili-

dade, coarctado, por conseguinte, da osmose visada, obrigado a abdicar da participação 

no desenho do novo mapeamento, alienado numa espécie de condenação autofágica. 

Esta ameaça pesa tanto mais quanto, como temos salientado, o autor não reconhece 

qualquer prévio ao conhecimento em acto que não seja o conjunto de condições formais 

desse mesmo conhecimento. A ponderação da difi culdade requer o esclarecimento de 

dois aspectos fundamentais para a compreensão da proposta de Vieira de Almeida. 

Desde logo, importa reconhecer que, se não estamos perante um neopositivismo, no 

sentido estrito, cairíamos num sério equívoco se nele identifi cássemos um puro idealismo. 

Pelo facto de não pressupor uma realidade independente do conhecimento, nada na fi lo-

sofi a de Vieira de Almeida, contudo, é impeditivo da produção de juízos de existência sobre 

a realidade, aquela precisamente que se constitui na relação do conhecimento, tal como 

ocorre no domínio do conhecimento científi co, não havendo, consequentemente, lugar 

para qualquer laivo de cepticismo. Existir é atributo de determinados objectos que resul-

tam conhecidos como existentes por neles se verifi car “relativa e sufi ciente estabilidade e 

regularidade para que formemos séries harmónicas”23, e, nessa medida, lhes imputemos o 

carácter de realidade, mas nem esta, nem a sua tradução num pressuposto de existência, 

implicam um existente prévio ao acto judicativo. Assim, uma vez que a existência depende 

de certos juízos interpretativos, que a «realidade» não saberia logicamente preceder o 

22 OFIII, p. 276.
23 OFII, p. 290.
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conhecimento, que o conhecido não implica imediatamente a atribuição de certos valores, 

como esse da existência, nem mesmo em geral, “tanto a ordem das ideias não é a ordem 

das coisas que em parte a história da ciência é de tentativas e aproximações, as primeiras 

algumas vezes falhas, as segundas muitas vezes grosseiras”24, há, tão-só, que garantir a vali-

dade de tais interpretações, as quais são sempre condicionais e condicionadas, sem con-

duzirem a outra forma de incondicionado do que aquele que equivalesse a uma constante, 

como argumenta em relação ao estatuto da verdade: “supondo porém uma afi rmação ver-

dadeira incondicional, ela não seria uma ‘verdade absoluta’ – o que não tem sentido – mas 

uma constante”25. A questão está em saber se esta forma de coerência imanente é possível. 

Ora, por se oferecer relacional, funcional, abstracto, em extremo, o conhecimento cientí-

fi co apresenta-se, precisamente, como modelo da viabilidade do que convencionalmente 

se tem por paradoxal, a saber que idealismo e realismo são complementares, pois que 

“‘sensível’ e ‘inteligível’ não se opõem como categorias, mas como níveis diferentes de inter-

pretação, desde a cousifi cação imediata e pluralística, de nível pouco superior ao de zero 

escalar; até o mais alto, em que ‘realidade’ aparece como limite da série interpretativa”26. 

Uma função traduz um determinado conhecimento de uma realidade, diversa da do rea-

lismo ingénuo do senso comum, é certo, mas, por essa razão, mais coerente e produtiva. O 

que pode constituir obstáculo ao conhecimento efectivo é, a seu ver, a tentação de dedu-

zir a existência a partir de uma essência pensada27, fazendo uso logicamente abusivo da 

mediação buscada na ambiguidade dos termos «ser» e «realidade»28. 

Neste sentido, porquanto o fi lósofo ratifi ca a prioridade da relação de conhecimento, 

insistindo “que a hipótese da existência de alguma coisa, sem haver quem a conheça, é, 

mesmo do ponto de vista imaginativo, defeituosa e ilusória”29, julgamos que o epíteto que 

melhor se adequa à sua concepção é o de racionalismo funcionalista (o predicado per-

mitindo, assim o esperamos, obstar às conotações convencionalmente associadas à ideia 

de racionalismo de que o próprio produziu incisiva crítica no ponto 3 do capítulo V, lem-

brando, logo a abrir, que “‘Racionalismo’ não é nome de sistema; é designação imprecisa 

de atitude, portanto de conteúdo vago, correspondente ao signifi cado aceite para o termo 

‘razão’”30, embora, paradoxalmente, também nesta imprecisão não possamos de deixar de 

reconhecer uma confi rmação da sua pertença a esse movimento paradigmático), o idea-

24 OFIII, p. 213.
25 OFIII, p. 270.
26 OFIII, p. 252.
27 OFIII, pp. 215-216.
28 OFIII, p. 265.
29 OFII, p. 291.
30 OFIII, p. 267.
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lismo constituindo, neste contexto, a expressão do limite das versões metafísico-ontológi-

cas, essencialistas ou materialistas, que defendem a existência de uma realidade anterior, 

subjacente e, por isso, determinante do conhecimento. 

Daqui decorre a alteração na tónica já mencionada, porquanto, ao contrário do que 

acontece nas versões ontológicas, para as quais conhecer, enquanto modo de acesso não 

exclusivo, aliás, se afi gura instrumental relativamente ao ser, o conhecimento torna-se, 

na versão de Vieira de Almeida, inevitavelmente, o centro de todo o interesse fi losófi co. 

Assim sendo, as distinções convencionais, por exemplo, entre forma e matéria perdem a 

pertinência que lhes advinha da subsidiariedade do conhecer relativamente ao ser, para 

a readquirirem enquanto interpretações do acto de conhecer. Dessa feita, a forma ou os 

aspectos formais são tão decisivos quanto os conteúdos e, portanto, o estudo de ambos 

igualmente necessário. Mais, se a forma é a do acto de conhecer, então ela é constitutiva 

do conhecer em acto, pelo que a atribuição do carácter formal a um determinado tipo de 

conhecimento não pode signifi car que se trate de um não-conhecimento ou de um quase 

conhecimento, mas tão-só que corresponde a uma das modalidades do conhecimento, 

aquele que equivale ao conhecimento do conhecimento, isto é, bem vistas as coisas, à 

fi losofi a do conhecimento. 

Desse modo, sem prejuízo da insistência por parte do próprio autor no carácter pre-

dominantemente negativo das considerações apresentadas, apercebemo-nos de que o 

exercício do processo crítico aí constituindo, pelo modus operandi, uma dobra de gestua-

lidade positiva, que se oferece numa zona pragmática intermédia entre a descrição e a 

prescrição, uma maneira criteriosa de pensar que, à vez, condiciona e resulta do seu ensaio 

efectivo, tal como o realiza Vieira de Almeida, uma experimentação mental, portanto, na 

qual se combinam proposições formais sobre o sentido do que cabe entender por conhe-

cimento e procedimentos técnicos em correlação com a lógica dessa nova esfera de sig-

nifi cação. Do cumprimento dessa ética da razoabilidade, enquanto recusa da ideação 

metafísica, antecipação das condições de possibilidade de uma perspectivação alternativa 

e experiência da efi cácia da orientação preconizada quer como criteriologia, quer como 

problematologia, emerge um primeiro tracejamento sobre o mapa progressivamente 

esvaziado, que cruza a dimensão propedêutica de um conjunto de prolegómenos a uma 

não-metafísica futura e o carácter diagramático de uma carta para orientação no domínio 

do pensar. Como se depreende, trata-se, apenas, de um conjunto de pontos de referên-

cia, sistema sumário de axiomas formais, procedimentos, limites, percursos antecipados, 

encruzilhadas conceptuais com valor de problemas, que, pela relativa dispersão e conse-

quente simplicidade, se deixa facilmente apagar face à assertividade do aspecto crítico, 

ainda que seja nele que resida o sentido último para o encarniçamento analítico. 
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Esse esforço de encontrar os pontos de referência para uma fi losofi a do conhecimento, 

enquanto tal, centrada nos seus problemas e nas condições ajustadas à sua prática, em 

vez de incondicionalmente dilacerada pela ideia de hipotéticos outros absolutos, ape-

sar de representar, na sequência produtiva do autor, um desenvolvimento relativamente 

à dimensão projectiva de A Impensabilidade da Negativa, ao carácter introdutório de 

Introdução à Filosofi a, e ao âmbito genérico de Esquemas (1945-47), não redunda em corpo 

doutrinário sufi cientemente determinado, seja por não poder ser mais do que uma enun-

ciação esquemática, em coerência com o princípio da constituição do conhecimento e do 

carácter refl exivo do conhecimento fi losófi co, seja por se conceber como uma experiência 

metodologicamente aparentada à congénere científi ca, destinada a ser confi rmada por 

falsifi cação consensual, mais do que por adesão dogmática, seja por se propor sobretudo 

a estear uma atitude fi losófi ca que quer renovada. 

Como em todos os discursos do método modernos, desde o cartesiano, estes condicio-

namentos tornam Pontos de Referência num convite à partilha de uma praxis cuja enun-

ciação singular aspira a impor o enunciado como universal em função da própria possi-

bilidade de o discurso ser integrado como dispositivo do agir de qualquer outro sujeito 

em idênticas condições e seguindo uma mesma intencionalidade. Em última análise, uma 

questão de adesão à força injuntiva do vaivém entre crítica e positividade, a uma metodo-

logia que se propõe como disciplina do pensamento, a uma atitude que carrega a expec-

tativa de se ver transformada numa ética da razão, a um saber em constituição que, uma 

vez constituído, não satisfaz as expectativas principiadoras, que requer, por conseguinte, 

a sua forma argumentada para fazer sentido. 

Tornando-se, assim, evidente que é nos meandros da argumentação que reside a chave 

do delineamento daqueles pontos de referência, toda a exposição interpretativa acaba 

comprometida com a necessidade de renunciar à usual procura dos fragmentos discur-

sivos que possam responder à pergunta sobre o que é a fi losofi a do conhecimento para 

Vieira de Almeida para dar conta do modo de proceder de uma intencionalidade argu-

mentativa que entrecruza sem destrinça fi losofi a e fi losofar do e sobre o conhecimento, 

uma verdadeira pragmática metodológica votada à insignifi cância se reduzida a critérios 

alheios às suas inquietações particulares. Em consequência, na segunda parte deste nosso 

artigo, procuraremos restituir alguns momentos decisivos desse argumentário, mediante 

uma leitura detalhada das duas partes que compõem o relativamente extenso Prefácio, 

intentando, por um lado, compreender o seu sentido e, por outro, lançar a hipótese her-

menêutica da existência de um diálogo com o kantismo, que, ao dobrar as inquietações 

com o positivismo, forneceria a chave de acesso a um nível superior de coerência.
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II 

Começaremos pela segunda, intitulada «Positividade e técnica», uma vez que nela se 

defi ne o horizonte programático da problematização levada a cabo, de modo circunstan-

ciado, ao longo da obra, a partir de uma primeira explicitação da epígrafe, retirada de The 

Foundations of Mathematics (1925) da autoria do fi lósofo de Cambridge, precocemente 

falecido (como o seu colega Edmundo Curvelo (1913-1954), no qual depositara a espe-

rança do desenvolvimento dos estudos de lógica em Portugal), Frank Ramsey (1903-1930). 

A segunda referência expressa a “uma estrutura técnica”31, para a qual remete a passagem 

destacada, ocorre no fi nal da obra, pelo que julgamos legítimo retirar a conclusão inter-

pretativa de ela se encontrar concebida em dois círculos de amplitude diversa centrados 

no conteúdo dessa citação inaugural. O parágrafo conclusivo desta parte prefacial não 

deixa dúvidas, ao que cremos, sobre essa função de charneira que o autor lhe confere: 

“Mas quer se trate de técnica no sentido restrito e vulgar ligado ao aspecto material, quer 

no sentido genérico, pode repetir-se aqui a afi rmação epistemologicamente válida, trans-

crita no rosto deste livro: ‘Poderia pensar-se que além de essa fi losofi a técnica, que tem por 

centro a lógica, haja uma espécie de fi losofi a popular, que se ocupa de assuntos como a 

relação do homem com a natureza, e o signifi cado da moralidade. Mas qualquer tentativa 

de tratar seriamente esses tópicos logo os reduz ou a questões de ciência, ou de fi losofi a 

técnica, ou mais imediatamente os revela como destituídos de sentido’”32. 

Fica, assim, à vista que a obra se constitui como um pleito pelo carácter técnico da 

Filosofi a, no duplo sentido metodológico e pragmático, entendido como o resultado da 

osmose científi co-fi losófi ca, recusando a pertinência quer de uma fi losofi a popular, cujo 

alcance divulgador se justifi casse pela proximidade de temas de cariz antropológico e 

existencial, de que os escaparates das livrarias nos propõem um número crescente de 

exemplos, quer de uma fi losofi a perene, votada a uma pura especulação sobre objectos 

cuja transcendência legitimasse a permanência do questionamento de tipo metafísico, 

não só inatingível pela investigação científi ca em geral, em virtude da sua concepção 

fenoménica e experimentalista, como tornada ainda mais distante pelo centralidade que a 

dominante tecnológica passou a deter na ciência contemporânea, ao ponto de hoje o con-

ceito de «tecnociência» se impor como o mais adequado para designar essa actividade. A 

argumentação a favor da aposta nessa tecnicidade do fi losofar segue, de modo tão subtil 

quanto directo, a dupla orientação crítica e construtiva que procurámos evidenciar. Por 

um lado, visa anular a suposta eloquência das razões aduzidas pelos partidários das duas 

31 OFIII, p. 277.
32 OFIII, p. 207.
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posições que repudia, sem entrar em disputas doutrinárias, mediante a identifi cação dos 

nexos fundamentais onde se dão os equívocos e se esteiam as transposições ilegítimas. 

Primeiro, um equívoco: “se difi cilmente poderá duvidar-se da perenidade da fi lo-

sofi a, não menos difícil será aceitar que a fi losofi a perene tenha alguma vez existido, e 

seria absurdo admitir simultaneamente uma e outra ideia, claramente incompatíveis. 

Confundir ‘perenidade da fi losofi a’, isto é, necessidade de especular quer sobre as con-

sequências próximas ou remotas do saber nosso e sua ligação com as nossas aspirações, 

quer sobre o vasto plano de realidades morais, com ou sem aspecto religioso, inacessíveis 

a tratamento científi co, mas não menos importantes por isso; confundir tudo isto com a 

defesa de uma ‘fi losofi a perene’, ou adjungi-la ao conteúdo de uma metafísica, é miopia ou 

deslumbramento”33. 

Depois, uma incompreensão na base da hipóstase ilícita que detecta nos libelos sobre 

os perigos da técnica, ao imputarem-lhe esses supostos efeitos como propriedades intrín-

secas: “Certamente a idolatria da técnica, assim como qualquer outra, só poderia ser preju-

dicial; mas não parece peculiar da técnica levar o homem a um fanatismo qualquer; outras 

e aparentemente mais espirituais tendências o têm feito constantemente ao longo dos 

séculos […]. E quando hoje com razão se fala do ‘homem escravo da máquina’, fala-se de 

um erro tremendo de orgânica social, de que apetece metaforicamente dizer que a técnica 

foi vítima, e só por outras realizações técnicas poderá corrigir-se”34. 

Por fi m, “o erro capital de estabelecer muro separador entre técnica e ciência ou mesmo 

entre técnica e especulação”35, quando, pelo contrário, “as técnicas entreteciam-se [desde 

a Antiguidade] estreitamente com o saber desinteressado, e então como hoje – hoje mais 

claramente – uma hipertrofi a da técnica é impossível sem forte acréscimo do saber, e o 

saber, ainda o mais desinteressado, leva mais cedo ou mais tarde ao desenvolvimento da 

técnica de aplicação, porque a do seu próprio desenvolvimento lhe é intrínseca”36. A dupli-

cação enunciada no último período constitui a chave para o modo como Vieira de Almeida 

irá assentar a tecnicidade da fi losofi a, porquanto introduz a ideia de que qualquer activi-

dade pressupõe uma técnica para se poder realizar, ao mesmo tempo um método e um 

conjunto de instrumentos, de tal forma que essa correlação determina, igualmente, um 

processo de mútuo aperfeiçoamento. 

Assim, se o autor, num primeiro momento, dominado por considerações históricas, 

antropológicas e sociológicas, parece, sobretudo, apostado em salientar os efeitos sociais 

33 OFIII, pp. 203-204 – itálico do autor.
34 OFIII, p. 204.
35 OFIII, p. 204.
36 OFIII, p. 205.
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benéfi cos do progresso tecnológico, no que, igualmente, se vai autoqualifi cando como 

seguidor da linhagem da modernidade renascentista e iluminista, num segundo procura 

evidenciar que “em toda a ciência uma técnica intrínseca faz parte da estrutura científi ca”37, 

para determinar, por fi m, “o entrelaçamento de técnica e ciência, distinção nem sempre 

fácil de estabelecer com rigor e em pormenor; quando tentamos fazê-lo encontramos 

sempre ou uma zona comum ou dois aspectos da mesma realidade”38. O argumento, tal 

como foi fi rmado, contém duas implicações, à primeira vista de sentido contrário, mas 

que, nele, são cruzadas para legitimar a proposição visada. 

Por um lado, a técnica não é apanágio apenas da ciência, mas é constitutiva de toda e 

qualquer forma de racionalidade, os pensamentos mágico, ideológico, teológico, meta-

físico possuindo as suas técnicas próprias e, por conseguinte, defi nindo-se, igualmente, 

por elas. A consequência deste entendimento afi gura-se imensa, já que consiste no nive-

lamento de todas as visões do mundo num esquema de imanência assente em dois crité-

rios, o do grau de racionalidade e o da utilidade relativamente às expectativas razoáveis 

dos seres humanos, deixando de ser pertinente qualquer outra tentativa de hierarquiza-

ção segundo critérios axiológicos relativos aos objectos respectivos ou à dignidade intrín-

seca ao domínio que cada uma julga deter, o que lhe permite defender a prevalência do 

modelo científi co sobre os restantes. 

Por outro lado, a correlação saber/técnica, como se depreende, defi ne a particularidade 

de cada tipo de racionalidade, no conjunto de processos que o constituem. O que assim 

é suscitado é o requisito da coerência, entendido menos como fechamento do campo, 

ideia que se torna cada vez mais problemática em função do grau de complexidade de 

cada mentalidade até perder o sentido na racionalidade científi ca, em grande parte pela 

omnipresença da tecnologia, do que como princípio generativo, que ressalta do exemplo 

da “máquina de calcular, imprevisível a Platão, mesmo na forma rudimentar e primitiva, e 

hoje levada a uma perfeição prodigiosa [que] não apagou – pelo contrário – a distinção 

entre cálculo aritmético e matemática pura, mas pôs a claro uma extraordinária variabili-

dade de campo”39. 

O que resulta desta consideração não corresponde tanto a uma apologia do progresso 

instrumental quanto à defesa de três níveis de coerência de cujo alinhamento depende 

a consistência fi nal do tipo de racionalidade: um teórico, as teses de uma visão científi ca, 

não sendo compatíveis com aquelas de uma perspectiva mágica, por exemplo; outro téc-

nico, determinados procedimentos metodológicos e instrumentais estando associados 

37 OFIII, p. 207.
38 OCIII, p. 207.
39 OCIII, pp. 206-207.
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entre si, no interior de um tipo de racionalidade; outro, ainda, teórico-prático, tecnológico, 

em sentido próprio, pois que há uma manifesta solidariedade entre as técnicas ensaiadas 

e as teorias avançadas, um encantamento não podendo ser equiparado a uma experiência 

controlada, para mantermos o nosso exemplo. 

Desta feita, a orientação técnica não é indiferente para a própria coerência e efi cácia 

do tipo de racionalidade, o que signifi ca que aquelas técnicas que lhe são concomitantes 

favorecem o seu desenvolvimento, ao passo que outras, porque sintonizadas com uma 

versão heterogénea, constituem obstáculos epistemológicos. No caso da racionalidade 

contemporânea de tipo ciência, que se desenvolveu a partir da matriz moderna em con-

fronto directo com a mentalidade teológico-metafísica, os maiores obstáculos provêm 

desta última, nomeadamente, no que diz respeito à sua maneira de conceber o conhe-

cimento e aos procedimentos metodológicos a que recorre para pôr em prática o que 

crê poder ou dever conhecer. Como fi rmará no capítulo VI: “Proposições de tipo metafísico, 

incorporadas em ciência, implicam um e o mesmo paradoxo fundamental”40. A título de 

exemplo, basta considerar que, se o substancialismo no qual assenta a visão metafísica for, 

como pretende o autor, o oposto da relacionalidade funcional, então, sempre que se lidar 

com um problema em termos substantivos introduz-se um princípio de racionalidade dís-

par que contamina o modus operandi do conhecimento científi co, tornando-o inoperativo, 

relativamente ao segmento em causa. Impõe-se, por isso, aplicar a navalha de Ockham, 

como escrevia em capítulo anterior: “É sempre possível a atitude de explicação metafísica; 

mas não pode entrar em estruturação científi ca; tal ‘princípio’ ser-lhe-á sempre extrínseco; 

por isso pode conservar-se, bastando não pretender integrá-lo”41.

É nesta linha de pensamento que, para Vieira de Almeida, o fi losofar se vê chamado a 

escolher uma de duas atitudes: ser menos do que o seu tempo, mantendo em funciona-

mento um tipo de racionalidade que já foi ultrapassado pelo conhecimento efectivo, em 

nome de uma segurança difusa aparentada ao senso-comum e votada ao intento absurdo 

de querer obstar ao conhecimento válido em nome de um pseudoconhecimento; apostar 

na racionalidade que se impôs modernamente como a mais apropriada, não por mera 

convicção sentimental, mas por motivos racionais, e, consequentemente, buscar um 

esquema de harmonização e de complementaridade.

Torna-se assim perceptível, ao que cremos, o que o autor pretendeu com a sua defesa 

intransigente da tecnicidade da fi losofi a, ainda que não pudesse negar a existência de 

inquietações antropológicas de outra ordem, mas que, a seu ver, não poderiam entrar no 

40 OFIII, p. 273 – itálico do autor.
41 OFIII, p. 228 – itálicos do autor.
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cômputo dos problemas da fi losofi a contemporânea, e, para si, daquela que, como resul-

tado do seu devir, se teria tornado na única, as outras confi gurações pertencendo à histó-

ria da fi losofi a e não à fi losofi a como tal: a fi losofi a técnica é aquela que está em sintonia 

com a técnica científi ca, que partilha a mesma visão do real, que segue uma metodologia 

análoga, que comunga o mesmo critério de racionalidade e que, por isso, pode formular 

os problemas pertinentes. A tecnicidade do fi losofar, como, aliás, Vieira de Almeida deixa 

transparecer em várias passagens, não tem qualquer correspondência com uma pretensa 

forma de erudição, menos ainda com um fechamento da fi losofi a em assuntos abstracti-

vos do seu foro exclusivo, mas, pelo contrário, releva o propósito de uma abertura à con-

cepção de conhecimento mais conforme ao padrão de racionalidade, o qual constituiu, 

desde sempre, a sua própria bandeira. Desta feita, há que concluir, com o autor, que à 

medida que se vai tornando técnica, isto é, homogénea à ciência, a fi losofi a abre-se ao 

conhecimento real da realidade, pelo que o aparente idealismo redunda, também neste 

argumento, em realismo. 

Objectar-se-ia, eventualmente, com o caso da extrema abstracção que ocorre na 

lógica formal na qual está moldado este entendimento. Seguindo a linha de pensamento 

exposta, incorrer-se-ia, contudo, em duplo equívoco, pois, por um lado, o carácter exem-

plar da lógica formal advém de esta ser uma das disciplinas fi losófi cas que efectuou com 

sucesso a passagem do tipo norma para o tipo ciência42, assim confi rmando a viabilidade 

da interacção preconizada e, por outro, tratando-se de um saber transversal, esse êxito 

indica o nível ao qual se deve alçar toda a refl exão fi losófi ca que pretenda estar afi nada 

com o real. A suposta abstractividade da lógica contemporânea só o é para um tipo de 

aproximação que permaneça alheada da dinâmica introduzida pelo conhecimento cientí-

fi co, negando-se a reconhecer a correlação entre a complexidade do método, a generali-

dade teórica do saber e a positividade do conhecimento. 

O capítulo 1 apresentará, precisamente, as condições de legitimidade de um sistema 

de pensamento que se pretende formal no sentido exposto, constituindo, por isso, uma 

espécie de epítome desse exercício técnico. Contrapondo-se declaradamente à axiomá-

tica dedutiva do início da Ética de Espinosa, com os seus sete axiomas sustentados em 

oito defi nições substantivas preliminares, Vieira de Almeida assenta que, “para que uma 

teoria assim construída possa constituir ‘sistema formal’, as noções primitivas têm de con-

siderar-se variáveis sem signifi cado concreto (portanto indefi níveis) e os axiomas e teo-

remas funções proposicionais […]. Se tomarmos por base defi nições reais […] é sempre 

possível, desde que bem escolhidas e em número sufi ciente, extrair de elas o que nelas 

42 OFII, pp. 257-258.
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se contém implícito”43. Ainda que o autor considere ter-se limitado a uma série de “anota-

ções negativas”44, em conformidade com o aspecto formal procurado, na verdade acaba 

por lançar os princípios transcendentais de uma análise de cariz geométrico, muito mais 

complexa do que a redução do articulado a seis pontos capitais deixaria supor: crítica da 

coincidência entre a ordem ideal e a ordem real; recusa da noção de causa em favor da de 

relação; ilegitimidade do trânsito da essência à existência; desconstrução do salto típico 

da metafísica do plano de imanência para o de transcendência.

O argumento encontra-se, assim, completo: a tecnicidade da fi losofi a é condição neces-

sária para que esta se determine segundo o princípio de positividade que deveio o critério 

de validade de qualquer juízo que aspire a constituir conhecimento. A fi losofi a será técnica 

por querer ser positiva e quererá ser positiva por fi delidade com o desígnio de racionali-

dade que a atravessa e justifi ca. Ora, só uma fi losofi a do conhecimento poderá dar conta 

do que está envolvido em tal enunciado. Toda a obra, como se depreende, visará corres-

ponder a uma tal exigência.

De positividade trata, precisamente, a primeira parte. Aí, Vieira de Almeida leva a cabo 

uma análise de alguns aspectos do sistema positivista de Comte, partindo da distinção 

entre «positivismo-limite», «positivismo-sistema» e «positivismo-atitude»�. Esta grelha 

permite-lhe salvaguardar a permanência da fi losofi a no âmbito da investigação positiva, 

sem se ver compelido a seguir a ortodoxia positivista, como deixava assente no último 

parágrafo: “Positivismo era um sistema. Positividade não respeita ao conteúdo, mas à vali-

dade do relacional”45. Uma tal atitude encontra-se, inevitavelmente, comprometida com 

uma certa concepção do conhecimento, como temos vindo a apontar, que cada uma das 

três secções em que se encontra subdividida procura legitimar. 

Desde logo, enfrenta a ideia de que a atitude positiva fosse tão-só uma versão melho-

rada do sistema comtiano, cuja «superação» visaria mantê-lo em pleno funcionamento nas 

mais recentes condições impostas pelo desenvolvimento do saber e uma vez infi rmada a 

«lei dos três estádios». Note-se que Vieira de Almeida se sente compelido a lidar com uma 

tal perspectiva, pois essa invalidação acarreta um problema sério para a delimitação do 

que cabe entender por conhecimento à racionalidade positiva. É que, não havendo veri-

fi cação histórica do que fora apresentado como lei sociológica, mas que, como o autor 

assenta, só se compreende como lei histórica, a coabitação vigente e assumida dos três 

estádios, tanto a nível individual como colectivo, desautoriza a convicção de que o último 

estádio representa o culminar de uma progressão racional. 

43 OFIII, p. 210.
44 OFIII, p. 216.
45 OFIII, p. 199.
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Outros autores seriam tentados pelas três vias resolutivas mais correntes, ora renegando 

em bloco a perspectiva positivista, ora produzindo uma apologética da razão, ora aprovei-

tando a ideia da coexistência para evidenciarem a particularidade do conhecimento cientí-

fi co. Vieira de Almeida, não. Por sua vez, lidando com o problema em quatro páginas, tam-

bém não desenvolve, como se adivinha, uma crítica detalhada da concepção comtiana ou 

das versões epígonas. Ao invés, introduz-nos logo no tipo de pragmática a que irá recorrer 

ao longo da obra, ao fazer incidir a sua análise nos conceitos-chave do argumento. 

Por um lado, ao rejeitar o termo «superação», por signifi car uma insistência num erro de 

base, o qual seria mantido na nova fi gura só que hipoteticamente melhorado46, obriga a que 

se questione a verdade efectiva do sistema positivista, assumindo, do mesmo passo, como 

inútil qualquer discussão com os sucessores. Por outro, ao defender que a lei sociológica é, 

na verdade, histórica, desvia o problema do domínio da interpretação para o da epistemo-

logia. A difi culdade, doravante, é deslocada da questão de saber se a lei dos três estádios 

descreve adequadamente a realidade da história para aquela sobre a legitimidade de se 

conceber uma lei histórica, o que recusa: “esse sistema, para falar a linguagem nossa con-

temporânea, era portanto um dever-ser; mas esse dever-ser tinha por base a história. É certo 

que o que ‘deve ser’ deriva da concepção do ‘que é’ […], contra o que supõe gratuitamente a 

mentalidade metafísica, mas a história não consiste no ‘que é’, senão no que ‘vai sendo’ […]. 

Além de isso, ‘o que deve ser’ – incontestável realidade psicológica, gérmen, portanto, como 

qualquer outra de teorização doutrinária – não é, nem pode ser objecto de ciência, porque 

‘ciência’ e ‘norma’, embora inteligíveis e relacionadas, não têm zona comum […]”47. 

Desta feita, pode tirar duas conclusões relevantes para o ponto de vista que sustenta: 

liberta da pretensão ao carácter científi co, a sequência concebida por Comte, se com-

plexifi cada, pode ser recuperada como série tipológica, acabando por reforçar a ideia de 

tipos de racionalidade que, porque manifestamente distintos, não saberiam confundir-

-se; a argumentação sobre a inexistência de leis da história, levada a cabo na perspectiva 

da fi losofi a do conhecimento, produz um duplo resultado, já que estabelece a diferença 

entre juízos gnosiológicos e juízos normativos, os primeiros descritivos, os segundos 

dependendo de um consenso, assim demarcando, com maior precisão, a objectividade 

do conhecimento do consenso que assiste à axiologia intersubjectiva48, ao mesmo tempo 

que uma tal divisão tem implícita a inviabilidade de qualquer teoria ontológica ou fi nalista 

da história, seja de inspiração teológica ou materialista, ambas caindo sob a crítica à men-

talidade metafísica. 

46 OFIII, p. 189.
47 OFIII, pp. 191-192.
48 OFIII, p. 192.
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Em suma, de modo extremamente económico e efi caz, Vieira de Almeida teria, por con-

seguinte, estabelecido a existência de tipos de racionalidade, um dos quais seria o cientí-

fi co, orientado pelo valor da positividade, que acolhe do positivismo, ainda que com ele 

não se identifi que plenamente, merecendo por isso o atributo de conhecimento, o qual 

não pode ser conferido com propriedade a outras aproximações como aquela que con-

siste em interpretar ou em decidir um sentido para a história. No esforço de validar o que 

julgamos corresponder a um reducionismo epistemológico, assente num reducionismo 

gnosiológico, pode, então, fi rmar que “positivismo e cientismo não são sinónimos; o pri-

meiro é mais vasto do que o segundo; abrange-o e limita-o, desde que se trate não de 

‘sistema’ feito e congelado, mas de ‘atitude’ dinâmica – assim lhe chamaria Comte”49, o que, 

estrategicamente, signifi ca que todas as falhas imputáveis ao sistema não são reversíveis 

para o tipo ciência. 

No capítulo 3 aprofundará as consequências desta concepção, discutindo circunstancia-

damente o problema da estruturação normativa, característica das teorias científi cas, de 

modo a descrever os processos de constituição de pseudoteorias. Ao defi nir causalismo e 

fi nalismo como “modos de interpretar, imediatos e por isso infecundos, para além de uma 

zona estreita de experiência comum”50, o autor caracteriza a postura antropomórfi ca, no 

domínio do conhecimento, pondo em evidência o conjunto de transposições ilegítimas 

que subjazem à concepção causal típica da metafísica. Assim, contra Aristóteles, considera 

ser a ideia de causa o resultado de abusiva confusão entre lei natural e lei civil, enquanto a 

defesa do fi nalismo, no domínio jurídico, se lhe afi gura baseada na indistinção entre fi nali-

dade e orientação para um certo fi m. Visando a axiologia de Max Scheler, defende, por sua 

vez, a inexistência de ciências normativas, “porque a norma começa onde a ciência acaba”51, 

ou de ciências da cultura, uma vez que, sendo a cultura “um conceito […] onde se abrange 

o nível da ciência em momento dado, e a sua irradiação, a sua projecção na vida colectiva”52, 

a determinação de tal campo “ou assenta em distinções superfi ciais que não podem ser 

classifi cadoras ou abrange grupos de conhecimentos que não são ciências”53. Ataca, por 

fi m, a ideia de “lei científi ca descoberta”, por esta pressupor a “preexistência da lei relati-

vamente à ordem das coisas”54, à qual contrapõe a noção de uma ciência em construção, 

movida pragmaticamente pelo intuito de resolver problemas: “Dizer que as leis científi cas 

49 OFIII, p. 192.
50 OFIII, p. 239.
51 OFIII, p. 242 – itálico do autor.
52 OFIII, p. 243.
53 OFIII, p. 244.
54 OFIII, p. 245.
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são ‘descobertas’ é o mesmo que afi rmar da roldana, do arco ou da fl echa a preexistência à 

sua invenção pelo homem, sem ver que o arco, a fl echa, a roldana, ou a roda realizam uma 

ideia; que essa ideia é a solução de um problema; e que o problema é o choque de duas 

ideias (pelo menos) aparentemente incompatíveis que importa funcionalizar”55. 

Na segunda secção, Vieira de Almeida retoma a ideia de uma seriação das ciências em 

termos de menor ou maior complexidade que recuperara da perspectiva comtiana ao pre-

tender anular o que ainda se apresentava na fi losofi a do conhecimento de Kant como uma 

antítese transcendental entre natureza e mundo, causalidade e liberdade56, para enfrentar 

o que, na Crítica da Razão Pura, fora tido como um paralogismo57. 

Com efeito, ainda que possa parecer que o autor luso visava, tão-só, confi rmar a desva-

lorização positivista da psicologia como ciência, reduzindo-a a “capítulo da biologia”58, há 

que reconhecer a amplitude cirurgicamente orientada do, igualmente breve, excurso. O 

interesse em debater o lugar da psicologia, com a consequente negação de um carácter 

científi co próprio, independente, portanto, da biologia, prende-se com a necessidade de 

afastar outro dos obstáculos maiores ao seu entendimento relacional do conhecimento, 

o da existência de um prévio subjectivo substancial, qualquer que seja a expressão dessa 

substancialidade, que originasse ou suportasse o conhecimento, desse modo, defi nindo 

um campo transcendente, exigido contudo pela análise do acto de conhecer, e reque-

rendo um tratamento particular, especifi camente fi losófi co. 

Vieira de Almeida procura, por conseguinte, logo nas páginas introdutórias, demarcar-se 

da tradição dominante na fi losofi a do conhecimento, quer a das concepções assentes na 

ideia da existência de uma alma, quer a daquelas que chegam a fórmulas próximas por via 

da postulação de faculdades cuja diversidade pediria uma forma unitária na base do seu 

funcionamento, quer a das mais recentes que aspiram “à concepção ilusoriamente clara 

de ‘ciência fenomenológica do espírito’”59. Em todas elas, detecta o efeito de uma peti-

ção de princípio, a de se supor existente e conhecido o que deveria constituir, de acordo 

com essas teorias, o objecto de conhecimento. Ora, se a lógica formal é a base do raciocí-

nio científi co, uma falácia constitui razão sufi ciente para infi rmá-lo. Por sua vez, aponta a 

confusão entre condições necessárias, enquanto explicativas de determinados processos, 

no caso vertente «reacções», “as da existência de órgãos”60, e condição sufi ciente para a 

55 OFIII, p. 246.
56 KrV, A 426/B 454 e ss.
57 KrV, A 341/B 399 e ss.
58 OFIII, p. 194.
59 OFIII, p. 192.
60 OFIII, p. 195.
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formulação da hipótese sobre a existência de uma entidade transcendente, alma ou cons-

ciência, que se esgota na sua enunciação, pelo que “em nada afecta o curso da experiência 

nem por ela pode confi rmar-se”61. 

Mas o fi lósofo tem pretensões mais vastas, uma vez que se torna óbvia a sua tentativa 

de esvaziar defi nitivamente a convicção kantiana de que a razão teria de pensar a ideia de 

um eu subsistente, mesmo que este não fosse objecto de uma experiência possível, mos-

trando que esta ideia, ainda que pensada de maneiras não científi cas, por isso mesmo, se 

torna irrelevante para a ciência e, consequentemente, para a fi losofi a desse tipo de conhe-

cimento. Ao defender que “assim como os argumentos de Zenão, o Eleata, não demons-

travam a impossibilidade do movimento, mas a sua incompatibilidade com a concepção 

espácio-temporal pitagórica, o argumento de Comte não demonstra a impossibilidade da 

alma racional (a demonstração é sempre impossível, se não inconcebível, quando desco-

nhecido o objecto a demonstrar) mas demonstra que a psicologia racional (tradicional) é 

e só pode ser uma metafísica; e como tal, não podia e não pode ser domínio científi co”62, 

Vieira de Almeida relega a problemática para a esfera da adiáfora, retirando-lhe qualquer 

pretensão a constituir um interesse da e para a razão, mesmo que o seja para o sistema de 

crenças, ou precisamente por o ser. 

As conclusões são várias, todas de monta. Como escreve: “A primeira consequência é 

fi carem desde logo desvalorizados, para nós, todos os argumentos assentes na pseudo-

necessidade da metafísica em psicologia”63. A segunda é a de não haver nenhum domínio 

que implique a saída do plano de imanência no qual se dá o conhecimento científi co, 

nem do ponto de vista da ciência, enquanto zona de fronteira ou de limite constitutivo, 

nem do ponto de vista da fi losofi a, pela exigência de uma faculdade prioritária, uma intui-

ção especial das essências ou da evidência da consciência, ou pela necessidade de lidar 

com um objecto transcendente mediante uma metodologia particular, o que confi rma o 

sentido da osmose ciência-fi losofi a preconizada. A terceira confi gura, simultaneamente, 

uma suspeita hermenêutica relativamente ao procedimento típico da metafísica e uma 

orientação metodológica para a alternativa científi ca: é que se vai fi rmando a percepção 

de que a metafísica se impõe como visão do mundo graças à postulação de pares dile-

máticos, aqui entre o físico e o psíquico, ainda a dominar versões como a da psicofísica, 

na qual só vê uma utilização abusiva do quantitativo, porque no que respeita ao qualita-

tivo mantém vigentes as teses metafísicas64, que, na verdade, não resistem nem à prova 

61 OFIII, p. 195 – itálicos do autor.
62 OFIII, p. 193.
63 OFIII, p. 194.
64 OCIII, pp. 195-195.
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da experiência, nem à elucidação científi ca, nem, tão-pouco, à refl exão fi losófi ca sobre o 

conhecimento. 

Uma fi losofi a do conhecimento que se queira não-metafísica deverá, em consequência, 

desmontar essas supostas oposições, patenteando, do mesmo passo, o princípio que as 

dissolve segundo a matriz relacional destinada a substituí-las. Por isso, voltará ao tema 

no capítulo 2, produzindo uma crítica mais detalhada que em tudo confi rma o delineado 

nesta fase preliminar. Aí, Vieira de Almeida problematiza o estatuto da psicologia racio-

nal e das suas sequelas coevas, porquanto lhe interessa patentear que a psicologia racio-

nal assenta numa metafísica particular, epistemologicamente insustentável, que tem na 

sua origem uma petição de princípio, ao decidir de antemão a existência positiva do seu 

objecto. Como esclarece, “não se trata de contestar a realidade do psíquico, nem sequer 

– pelo menos a priori – de recusar-lhe possível especifi cidade, mas importa exigir que a 

afi rmação de especifi cidade surja como resultado da investigação e não como posição aprio-

rística do problema”65. O autor destaca as formas desse “enteísmo velado” nas três correntes 

de maior impacto na época: o bergsonismo, a fenomenologia alemã e a psicofi siologia. 

Em todas identifi ca procedimento semelhante: visão substantiva e imediata sustentada 

em classifi cação empírica. Como se pode verifi car na análise da psicofi siologia, Vieira de 

Almeida distingue claramente a atitude científi ca do simples recurso a metodologias 

quantifi cadoras, posição decisiva para um correcto entendimento do modo como con-

cebe a solidariedade epistémica entre ciência e fi losofi a, ambas operando com nexos rela-

cionais. Assim, para o autor, ainda que a passagem pela mensuração seja indispensável, a 

psicologia só poderá reclamar o estatuto de ciência quando tiver substituído o “empirismo 

cousifi cante”, que crê na existência de “factos da consciência”, pela construção de “esque-

mas de relações verifi cáveis”, enquanto estudo da “consciência dos factos”66.

A versão fenomenológica, com a noção de um conhecimento privilegiado da cons-

ciência na base da intuição de essências e de regiões ontológicas correlatas, não se lhe 

afi gura verdadeira alternativa, como estabelece no capítulo V. Pelo contrário, na fi losofi a 

de Husserl encontra um exemplo moderno do procedimento metafísico típico: um pro-

cesso de “substantivação contraditória”, que postula a existência ideal de “essências” e uma 

“falsa eliminação de uma série regressiva ilimitada”, garantida pela noção de intuição das 

essências67. Negando que possa haver intelecção imediata do que resulta de um esforço 

analítico, logo mediato, Vieira de Almeida conclui estar perante uma mera construção lin-

guística: “Essência é símbolo (verbal) epistemológico na descrição intuitiva do objecto do 

65 OFIII, p. 221 – itálico do autor.
66 OFIII, pp. 228-229.
67 OFIII, p. 264.
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conhecimento, exactamente como os velhos termos ‘calórico’, ‘fl ogisto’, ‘horror ao vácuo’, 

etc.”68. Tal como se revela exemplo de extrapolação metafísica, a fenomenologia constitui, 

igualmente, um modelo de metaforismo, cuja fácil aceitação decorre do grau de generali-

dade e de indefi nição correspondente. Este tipo de trabalho da imaginação, que procura 

a sua legitimidade numa defesa da especifi cidade do exercício da razão, mas que se trai, 

desde logo, por uma interferência dos processos linguísticos nas operações de conheci-

mento, forma um obstáculo maior, pois, ao invés dos postulados da racionalidade metafí-

sica, sendo susceptível de desconstrução, nunca resulta cabalmente anulada.

Vieira de Almeida não discute nesta etapa preliminar a terceira ideia da dialéctica da 

Razão Pura69, o Ideal de um sumo ente que corresponderia ao pressuposto necessário de 

um incondicionado da série de condições. Não precisa. A eleição do sistema positivista 

como interlocutor privilegiado já tem implícita a diferença radical entre a mentalidade 

teológica e a positiva, de tal modo que esse ideal fi ca ipso facto excluído do interesse da 

razão científi ca. Em contrapartida, retoma aquele que propusemos como terceiro enun-

ciado conclusivo da secção anterior para debater o que poderíamos designar como o 

sentido da dialéctica kantiana70. Uma vez mais, uma primeira leitura supô-lo-á em liça 

com várias correntes, eventualmente preocupado em demarcar-se de um neopositivismo 

estrito, o que corresponderá a uma parte do seu intento, mas uma outra aproximação 

revelará, por sua vez, a chave que sugerimos. 

Bastará lembrar que o resultado da passagem pela dialéctica é polar: por um lado, 

determina os limites do conhecimento e restringe as pretensões abusivas da razão; por 

outro, confere às ideias que materializam esse pendor transgressivo um efeito regulador, 

na medida em que constituem um interesse da própria razão que não pode deixar de 

as produzir, e, dessa feita, abre a possibilidade, senão mesmo a necessidade, de outros 

usos da razão onde estas constituíram os respectivos princípios. Esta gestão seccionada 

do campo da racionalidade, doravante dividida em intencionalidades que, ao mesmo 

tempo, refl ectem a unidade da razão que as origina e uma espécie de incomunicabili-

dade constitutiva, acabou por determinar a difracção do campo do saber fi losófi co nas 

várias disciplinas, fi losofi a ou teoria do conhecimento, moral, estética, etc., que continuam 

a funcionar como marcadores de abordagens particulares. Por sua vez, a consequência 

directa do julgamento restritivo sobre esta divisão foi a de relegar a metafísica para domí-

nios assumidamente não científi cos, ciência e metafísica separando-se nessa linha entre a 

68 OFIII, p. 262.
69 KrV, A 571/B 599 e ss.
70 KrV, A 293 e ss.
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autodeterminação da razão e a sua determinação por um dado heterogéneo, se bem que 

antropologicamente da maior relevância, como a moral ou a estética. 

Assim entendido, o efeito não poderia revelar-se mais ambíguo, seja por manter a vali-

dade dos juízos metafísicos, após ter estabelecido a sua improcedência gnosiológica, limi-

tação que perde a sua pertinência quando se abandona supostamente a esfera do conhe-

cimento objectivo, seja por se atribuir um peso superior aos domínios onde o pensamento 

não alcança a condição de conhecimento e, por isso, fi ca livre de defi nir as condições de 

validação do ideado, desde que não entre em contradição consigo mesmo, o que gera um 

tipo de juízo híbrido, menos do que sintético, mais do que analítico. Por ter levado a meta-

física ao extremo das suas possibilidades, esta dialéctica tornou toda a história da fi losofi a 

sequente, até hoje, sua refém, obrigada que passou a sentir-se de decidir sobre o estatuto 

gnosiológico da metafísica, bem como sobre a maior ou menor correspondência entre o 

campo da fi losofi a e os âmbitos que a crítica kantiana demarcou. 

Percebe-se que Vieira de Almeida não tenha escapado a esta dinâmica. Ao resumir a 

duas tendências maiores os termos desse debate, revela estar ciente da sua importância: 

“de um lado os que a despeito de resultado exacto e análise irrefutável generalizam teme-

rariamente a domínios heterogéneos; do outro, os defensores de metáforas tradicionais 

ou de suas formas contemporâneas, que pretendem entronizar, exigindo aos primeiros 

o reconhecimento da sua superioridade”71. Por sua vez, ao recusar aderir a uma das duas 

formas nas quais via cristalizada a discussão, ou mesmo a qualquer acantonamento defi -

nitivo, convicto de que “o que importa é ver o que há sólido e importante na teoria res-

pectiva e pôr de lado o fruto da extrapolação”72, demonstrava que a sua crítica pretendia 

exercer-se num plano mais basilar, anterior à dicotomia das orientações históricas. 

O que, deste modo, estamos a defender é que, ao contrário de muitos outros que nela 

se inscreveram e se inscrevem sem plena consciência das decisões que estão no fundo, 

começando tão-só as suas jogadas numa casa já avançada do tabuleiro, o fi lósofo por-

tuguês não se terá limitado a assumir a partilha dos campos, como ocorre no neopositi-

vismo, mesmo que a conclusão a que acaba por chegar se lhe possa aparentar, mas pro-

curou resolver o paradoxo constitutivo da triagem intentada pelo seu antecessor alemão, 

acolhendo “a distinção entre metafísica e ciência, distinção que, embora nem sempre bem 

realizada ou até realizável, é teoricamente radical”73. Todavia, por entender como positiva 

“essa positividade, indestrutível, como facto e fecunda como atitude”74, como lhe chama, 

71 OFIII, p. 198.
72 OFIII, p. 199.
73 OFIII, p. 197.
74 OFIII, p. 197.
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no duplo sentido de determinada pela mentalidade científi ca e determinante do exercí-

cio de racionalidade que esta envolve, não lhe reconhece qualquer capacidade teórica 

de gerar zonas de racionalidade alternativas. A chave como se depreende está no atri-

buto teórico, pois é este que interessa ao reducionismo epistemológico, os aspectos que 

entram na esfera do que designa como o «sugestivo»75, a qual inclui a metafísica e a esté-

tica, relevando o processo psicológico individual, “de onde resulta poder aceitar-se a reali-

dade psicológica de certos factos, recusando admiti-los na esfera do saber”76. 

Propósito megalómano, escandaloso mesmo, se considerarmos as três páginas que lhe 

dedica, mas que, como já se terá compreendido, é tido por viável em virtude da efi cácia 

neutralizadora de uma gestualidade que desloca os planos convencionais da argumenta-

ção e desconstrói os pontos de sustentação do imenso edifício entretanto consolidado, 

contendo economicamente a pletora dos efeitos mediante a exibição dos ilogismos de 

base. Para o efeito, basta-lhe retomar a suspeita sobre o carácter falacioso das oposições 

sobre as quais se fi rma a evidência da metafísica, que o fi nal da segunda secção deixara 

entrever, para melhor concretizar o modo como a concomitante anfi bologia resulta em 

paralogismo. O equívoco, inclusive dos esforços críticos para evitá-lo, tem-se mantido o 

de confundir uma necessidade transcendental com uma consequência de cariz transcen-

dente, passando, assim, imperceptivelmente, de uma condição relacional ao postulado de 

uma entidade que se identifi casse metafi sicamente com essa classe. 

Fácil seria detectar a cada passo da intrincada justiça distributiva levada a cabo pelo 

kantismo, comprometido com o fi m de conceder a cada elemento implicado na relação de 

conhecimento o que lhe pertenceria como próprio, e apesar de todas as muitas cauções, 

este trânsito, desde logo pela sua permanência no âmbito de uma psicologia das faculda-

des, pela oposição que sustenta entre sujeito e objecto ou pela tripartição do processo de 

conhecimento entre estética, lógica e dialéctica. 

Peguemos no caso do sujeito: o paralogismo apontado não ocorre apenas, como pre-

tendia Kant, pela passagem ilegítima da apercepção transcendental como forma de todo 

e qualquer juízo que satisfaz necessariamente a condição ilocutória do eu penso à ideia 

de um eu empírico, dotado de uma consciência pensante e de um princípio anímico que 

lhe servisse de sustentáculo, mas já está em acção quando a necessidade lógica de um 

sujeito é reconduzida à fi gura hipostasiada do sujeito. Esta última perdeu o seu aspecto 

funcional para assumir uma autonomia substantivada, na origem, aliás, da possibilidade 

de se lhe defi nir propriedades intrínsecas e exclusivas, que, do ponto de vista da relação de 

75 OFIII, p. 197.
76 OFIII, p. 197.
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que depende, é ilegítima, porque contrária ao carácter relacional da própria relação. Desta 

feita, os termos em que Kant desenvolveu a dialéctica, retomados à sua maneira pelos 

continuadores, dependem da aceitação destes processos dilemáticos, ilógicos enquanto 

tais, todos eles pressupondo o que caberia vir a conhecer. 

Se for mantida a coerência do entendimento de que o sujeito de conhecimento não é o 

sujeito do conhecimento, mas um dos objectos de conhecimento, sobre o qual é produzido 

um conjunto de juízos, não só se impede o paralogismo judicativo, como deixa de haver 

lugar para a suposta necessidade dialéctica assente no pressuposto de que a razão tem 

um interesse constitutivo na formulação de juízos metafísicos que ultrapassam a esfera de 

objectividade do entendimento. Dito de outro modo: o interesse nesses juízos, já que o 

interesse desses juízos resultou previamente anulado, não é uma consequência necessá-

ria do funcionamento da razão, nem decorre de uma qualquer universalidade substantiva 

ou metodológica, nem de uma propriedade particular da fi losofi a que só aí se verifi casse 

plenamente, pelo que a ideia da dialéctica é a expressão de um raciocínio circular com apa-

rência de dedução. Vieira de Almeida procura, então, fi rmar estas consequências, contra-

pondo-lhes a realidade alternativa da prática científi ca contemporânea, apresentada, uma 

vez mais, a partir do horizonte problemático defi nido pelo positivismo comtiano. 

Por um lado, aponta a evidência de um movimento oposto ao da difracção, seja na sua 

versão crítica, seja naquela que associa o progresso científi co à sucessiva especialização 

das ciências, que caracteriza o desenvolvimento da ciência: “Quer dizer, verifi car-se-ia esta 

como proporcionalidade inversa: à medida que se caminhava no sentido do observável e do 

racional – o que representa redução de heterogeneidade explicativa – ampliava-se o hori-

zonte científi co por generalização do método”77. Esta leitura permite-lhe antecipar uma uni-

fi cação do campo da ciência pela identidade da prática metodológica, o que pressupõe 

a necessidade de reconhecer que a concepção de âmbitos científi cos ontologicamente 

diferenciados, por exemplo, entre ciências da natureza e ciências do homem, constitui 

uma contradição relativamente à ideia da racionalidade científi ca e, consequentemente, 

“a impossibilidade de classifi car as ‘ciências concretas’”78. 

Por outro lado, identifi ca na qualidade abstracta e funcional desse método comum um 

efeito de dissolução das oposições convencionais do senso-comum de índole cognitiva 

ou linguística: “Limitar-me-ei a apontar o desaparecimento de certas estratifi cações pro-

blemáticas, substituídas por muito mais nítida relação entre termos considerados erronea-

mente dilemáticos, por exemplo, indução-dedução, a priori-a posteriori, sujeito-objecto, 

77 OFIII, p. 196 – itálicos do autor.
78 OFIII, p. 196.
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confundindo nos dois primeiros a primeira distinção global com a marcha efectiva do 

raciocínio; nos segundos, uma hipótese classifi cadora inteligível com uma realidade inte-

gral e defi nitiva; nos terceiros, uma constante do conhecer com uma dupla existência 

transcendente”79. 

O que decorre deste entendimento para a fi losofi a do conhecimento será discu-

tido em pormenor no capítulo IV, no qual se verá confi rmado o diálogo com o fi lósofo 

de Königsberg. O seu objecto principal é enunciado nos seguintes termos: “Trata-se 

pois de dissolver a oposição que o realismo e o idealismo unilaterais tinham acentuado 

erradamente”80. Neste sentido, pode afi rmar que empirismo e racionalismo são equivalen-

tes, porquanto ambos postulam um ser prévio, ideal ou real, mas sempre monolítico, isto 

é, não relacional, e, logo, concebido à luz do simples percepto. Para o fi lósofo, este tipo de 

postulação é juízo de valor encoberto, relativamente ao teor da realidade, reduzindo-a ao 

estatuto de coisa, isto é, de objecto material de uma intuição sensível, mesmo quando leva 

a cabo elucubrações da maior abstracção para lá chegar: “Intuição absoluta, logo falsa. 

Projectada no plano da refl exão constitui pseudoconhecimento”81. 

Este entendimento implica a atribuição a qualquer forma de incondicionado substan-

tivado do valor de «pseudo-conceito», mesmo quando é introduzido como exigência 

lógico-transcendental, o que o leva a considerar que, tanto Aristóteles, com a noção de 

causa, como Kant, com a de coisa em si, confundiram a ideia de limite da série de con-

dições com a possibilidade de passagem ao plano metafísico. As duas estocadas fi nais 

da crítica a este último, incidindo agora na questão do incondicionado, ligam-se directa-

mente às considerações que supusemos em acção na terceira secção da primeira parte 

do Prefácio. Por um lado, lembra que “suposta a possibilidade de ordenação estrutural de 

toda a fenomenalidade, o limite da série seria o fenómeno mais geral de todos, não a ‘coisa 

em si’, negação do fenómeno”82. Por outro, deixando entrever que, para si, o equívoco do 

alemão fora radical, afi rma, com alguma ironia: “Kant parece ter sofrido aqui de uma ilusão 

transcendental, como as de que ele mesmo falou algumas vezes. A ‘coisa em si’ é inatin-

gível, não por impotência intrínseca do conhecer, mas por noção contraditória com a do 

conhecer”83. 

Tal não signifi ca que o conhecimento de cariz empírico, identifi cado com a mera obser-

vação, não tenha o seu lugar, mas o que queda questionado é o processo circular de 

79 OFIII, pp. 196-197 – itálicos do autor.
80 OFIII, p. 257.
81 OFIII, p. 249 – itálico do autor.
82 OCIII, p. 256.
83 OCIII, p. 256.
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recondução aos seus termos, quando, do mesmo passo, se reconhece o seu carácter ini-

cial, o que acarreta, igualmente, a sua progressiva incompatibilidade com o conhecimento 

científi co. Também não está em causa, como é óbvio, a necessidade da experimentação, 

menos ainda a “da experiência-relação entre ideias, que tem por efeito eliminar alguma 

(ou algumas) de elas, corrigir o grau de aproximação da (ou das) que fi ca, ou achar solu-

ção nova da difi culdade ou do confl ito gerador da experiência”84. O que o autor pretende 

mostrar é que, havendo uma hierarquia entre os três processos, “a marcha evolutiva do 

percepto à teoria da experiência, resultante do terceiro nível, é incompatível com o empi-

rismo-sistema, isto é, com uma concepção ligada à imagem concreta e sensível, e ao con-

teúdo da experiência, como se a imagem fosse dado fi xo, invariável, e a experiência no-lo 

revelasse necessariamente nessa forma”85. 

Ao contrapor ao substancialismo fenoménico ou essencialista a tese de que “o dado é 

sempre funcional e complexo, o inteligível sempre e só uma clarifi cação relacional”86, o 

fi lósofo estabelece as premissas para extrair um conjunto de consequências que formam 

o que pode ser tido por esquema da sua concepção defi nitiva do conhecimento. Desde 

logo, todo o problema do conhecimento esgota-se na análise do acto de conhecer, como 

defenderá de modo inequívoco no capítulo seguinte: “na generalidade, o ‘ser’ da cons-

ciência não é a ‘consciência em acto’, é o ‘acto de ter consciência de…’”87. Num plano de 

pura imanência e de efectuação histórica, conhecer é a acção de ordenar e de estruturar, 

sem que a construção possa alguma vez resolver-se num qualquer absoluto, seja este o da 

própria verdade, como deixará mais bem esclarecido no capítulo subsequente: “‘Verdade 

absoluta’ seria uma verdade independente do sujeito, logo uma realidade transcendente, 

e alógica não é transcendente; logo, implicaria uma metafísica dualista não só teorizadora 

da independência de sujeito e objecto, mas absurdamente cousifi cadora dos dois termos 

da relação, só pela relação inteligíveis”88. Assim, importa, tão-só, “elaborar o contínuo que 

vai do percepto à relação abstracta”89, em detrimento da descontinuidade entre supostos 

elementos ou planos discretos, tanto mais quanto se tornou compreensível que o próprio 

“conhecimento sensorial é simultaneamente qualitativo (pela especifi cidade da recepção) 

e quantitativo (pela construção intelectual)”90 ou da ilegítima atribuição a determinados 

conceitos de valor existencial com vista a convertê-los em fundamento transcendente. Na 

84 OCIII, p. 251.
85 OFIII, p. 251 – itálico do autor.
86 OFIII, p. 252.
87 OFIII, p. 266.
88 OFIII, p. 271.
89 OFIII, p. 257.
90 OFIII, p. 259.
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medida em que o próprio percepto se revela uma estrutura funcional e relativa, tal como as 

formas de racionalização mais abstractas, qualquer tentativa de conceber o conhecimento 

na dependência de um real subsistente ou de um incondicionado transcendente ao qual 

se referisse como desfecho antecipável da sua progressão, acaba por se tornar imperti-

nente: “Sendo assim conclui-se não haver problema especial da verdade como substantiva, 

mas apenas o de verifi car ou demonstrar, o de construir estruturas cada vez mais gerais; 

admitida a hipótese de uma relação de que todas pudessem depender, ela seria uma rela-

ção condicional, verifi cada nas inúmeras relações particulares nela abrangidas”91. 

Última machadada na pretensão da fi losofi a à posse do segredo do real, na fi gura de 

uma verdade qualitativamente superior àquela a que as ciências, por limitação metodo-

lógica e insufi ciência ontológica, poderiam aspirar, que remete essa ideia de uma verdade 

verdadeira, justifi cando um tipo específi co de intelecção, para o âmbito da adiáfora, e, 

por essa via, consolida a unicidade do conhecimento no tipo ciência. Vieira de Almeida 

pode, então, sustentar o carácter modelar da matemática moderna, “padrão do conhecer 

científi co”92, mas, doravante, igualmente, da fi losofi a, como cremos que toda a argumen-

tação força a concluir, na qual se entrosam constantemente ordem e estrutura, cardina-

lidade e ordinalidade, que não cabe, por conseguinte, confundir com simples expressão 

quantitativa de entidades cujas qualidades formassem o seu verdadeiro ser, nem com 

uma linguagem apriorística destinada a ser aplicada a outros campos. 

Conclusão

O fecho, por paradoxal, não é menos incontornável: o conhecimento será tanto mais 

empírico quanto mais matemático e vice-versa. A virtude da ciência contemporânea 

encontra-se, por conseguinte, no modo como, tendo percebido que “os dois pólos do eixo 

sobre que todo o conhecimento se moveu sempre com êxito são o conhecimento empí-

rico e o conhecimento matemático”93, permite generalizar uma fórmula coerente dessa 

relação. Ao fi lósofo cabe, para o autor, aceitar o desafi o dessa nova mentalidade, mas, 

como lembra, “a ‘aposta’ é livre, e a ‘entrada’ condição inevitável”94. Com uma tal remissão 

para o limite constituído pela liberdade, não obstante o exercício de rigor que procurou 

levar a cabo, nomeadamente para evitar os embaraços idealistas do kantismo, Vieira de 

Almeida deixa transparecer a sua pertença ao horizonte dilemático defi nido pela fi losofi a 

91 OFIII, p. 257 – itálico do autor.
92 OFIII, p. 260.
93 OFIII, p. 260.
94 OFIII, p. 277.
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kantiana, no interior do qual assume uma surpreendente confi ança na escolha livre de 

uma racionalidade pura, reconhecida como interessante e emancipadora, revelando-se, 

assim, seguidor inequívoco da tradição iluminista que identifi ca no conhecimento a desti-

nação do homem. Dever-se-ia esperar que assim não fosse, tendo em conta a identifi cação 

da atitude fi losófi ca com a fi losofi a do conhecimento, mesmo quando esta conduz à con-

cepção alternativa de que “a continuidade do racional no mundo físico a que se aplica não 

é continuidade de substância, mas de relação; não de conteúdo, mas de sentido; não de 

causa ou de fi m, mas de probabilidade; não de certeza, mas da melhor solução possível”95, 

apontando, desse modo, para a sua necessária fusão com uma fi losofi a da linguagem? Na 

verdade, por mais signifi cativa que a reorientação exigida se revele e por maior que tenha 

sido o esforço do autor para propor uma fi losofi a conforme, o optimismo com que anuncia 

a novidade resulta, inexoravelmente, devedor de uma mesma metafísica da continuidade 

entre o racional e o físico que, tendo sido pensado nas Luzes como materialista, se crê 

agora formalista. Toda a difi culdade em manter indefi nidamente esta convicção decorre 

da impossibilidade de fazer coincidir o conhecimento dos limites com os limites do conhe-

cimento, o que, entre outras, obriga a que, num determinado ponto, reapareça a pergunta 

sobre o estatuto da «realidade» a que a versão matemática não deixa de se referir, mesmo 

que a entenda como interpretação judicativa ou correlato do processo constitutivo de 

racionalização. Quid iuris? 
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Djacir Menezes e o problema do conhecimento 
José Maurício de Carvalho*

I. Considerações iniciais

1. A fi losofi a tem muitas defi nições; para entrarmos no pensamento de Djacir Menezes 

devemos tomá-la como apreensão da realidade pelo pensamento. Para realizar esta tarefa 

foram desenvolvidos ao longo da sua história vários métodos. É com um método pró-

prio ou adotado desta tradição que cada pensador enfrenta os problemas fi losófi cos. Não 

há referências melhores para iniciarmos nossa exposição do projeto intelectual de Djacir 

Menezes. Ele escreveu em Motivos alemães que a grande tarefa do fi lósofo é descobrir 

um método crítico e refl exivo de compreensão do real. Nesta obra apontará a dialética 

hegeliana como o método mais adequado para o estudo da realidade, desde que revisto o 

reducionismo interpretativo que a leitura marxista lhe impôs. Esta revisão é essencial, diz, 

“para compreender o conceito hegeliano de Espírito, bem diverso do que se despendia 

das formas herdadas da metafísica tradicional”1. 

2. Djacir Menezes examinará o evolver espiritual da humanidade empregando a dialé-

tica hegeliana e o conceito de causação diferenciada que ele desenvolveu. O resultado da 

aplicação deste método à história espiritual da humanidade é o que denominará de cultu-

ralismo dialético. Em nossa apresentação faremos inicialmente uma revisão bibliográfi ca 

destacando os elementos da epistemologia de Menezes realçados por alguns estudos. Em 

seguida faremos uma síntese de suas ideias sobre o conhecimento.

II. Revisão bibliográfi ca do pensamento de Djacir Menezes

3. Djacir Menezes foi relativamente estudado nos últimos cinquenta anos. O principal do 

que foi publicado sobre ele parece estar em: Brasil e os brasileiros de hoje (1961), de Afrânio 

Coutinho; Dicionário literário (1969), de Raimundo Menezes; Djacir de Menezes e as pers-

pectivas do pensamento contemporâneo (1979), organizado por Moacir Teixeira de Aguiar; 

Dicionário histórico-biográfi co brasileiro (1984), da Fundação Getúlio Vargas; Problemática 

*  Departamento de Filosofi a da UFSJ/ FAPEMIG.
1 MENEZES, Djacir. Motivos alemães. Rio de Janeiro: Cátedra, 1977, p. 21.
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do culturalismo (1995), de Antônio Paim; História das ideias fi losófi cas na Faculdade de 

Direito do Ceará (1996), de João Alfredo de Souza Montenegro; História das ideias fi losófi -

cas no Brasil (1997), de Antônio Paim; o verbete no Dicionário Biobibliográfi co dos Autores 

Brasileiros (1999), da Coleção Brasileira do Senado Federal; o capítulo que lhe dedicamos 

em Antologia do culturalismo brasileiro (1998), os itens 3, 4 e 5 do capítulo III de A fi losofi a 

brasileira contemporânea (2000), de Antônio Paim; e o capítulo sobre suas ideias do nosso 

Curso de fi losofi a brasileira (2000). Muitos foram os artigos escritos sobre o fi lósofo; lem-

bramos alguns deles: Fracassos gloriosos (1960), de Joaquim Pimenta; Nossa homenagem 

a Djacir Menezes (1978), Revista Brasileira de Filosofi a; O agostinismo de Djacir (1992), de 

Antônio Carlos Villaça; e A lição fi nal de Djacir Menezes (1996), de Machado Paupério2. 

4. A forma como Menezes pensa o conhecimento humano foi assunto de alguns traba-

lhos. Seu ponto de partida é a crise epistemológica que explodiu no início do século XX e 

que difi cultou a compreensão da sociedade humana e de seus problemas, “abrindo pers-

pectivas incertas de transição e perplexidade”3. Esta ideia de crise que o preocupou nos anos 

sessenta já se encontra em O problema da realidade objetiva4. Nela ele associa a crise epis-

temológica à herança positivista. Chegou a esta questão preocupado com a cientifi cidade 

do Direito. Ele buscará no neokantismo alemão um caminho que o afastará do positivismo 

de seu mestre Pontes de Miranda. O livro foi examinado por Antônio Paim em A fi losofi a 

brasileira contemporânea, onde se apontam os motivos pelos quais o método quantitativo 

experimental do mestre Pontes de Miranda parece inadequado para tratar o Direito: 

Djacir entendia que a presença da ciência na fi losofi a era indireta. Mais precisamente: a 

teoria do conhecimento tornava-se epistemológica, isto é, teoria do conhecimento científi co. 

A epistemologia fi xava os limites da incursão de índole fi losófi ca, eliminando de sua esfera de 

interesse, na forma que estabelecera Kant, através da denominada perspectiva transcenden-

tal, tudo quanto ultrapassasse a experiência humana.5

5. A solução que buscou para o problema o afastará dos caminhos trilhados pelos 

neokantianos alemães que usavam o conceito de Espírito para solucionar o problema epis-

2 CARVALHO, José Maurício de. Contribuição contemporânea à História da Filosofi a Brasileira. 3.ª ed. 
Londrina: EDUEL, 2001, p. 242.

3 MENEZES, Djacir. Mondolfo e as interrogações de nosso tempo. Rio de Janeiro: Faculdade Nacional de 
Filosofi a, 1963, p. 13.

4 Obra de 1932.
5 PAIM, Antônio. A fi losofi a brasileira contemporânea. Londrina: Cefi l, 2000, p. 67.
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temológico deixado pelo kantismo. Para Djacir, o neokantismo herdou do racionalismo 

moderno a ideia de separação entre o real e o pensamento, tornando-se uma espécie de 

logicismo sem vínculos ontológicos. São estes vínculos que ele entende seriam recompos-

tos pela dialética hegeliana formando um monismo diverso do pensamento mecanicista 

e positivista típico do biologismo do século XIX. Conforme observa Gerardo Barreto no 

ensaio O itinerário fi losófi co de Djacir Menezes, a gnosiologia hegeliana foi assunto de diver-

sas obras: “Hegel e a fi losofi a soviética; Proudhon, Hegel e a dialética; Teses quase hegelianas, 

Evolucionismo e Positivismo na Crítica de Farias Brito; Rodolfo Mondolfo e as interrogações de 

nosso tempo e em Raízes pré-socráticas de teses atuais”6. A síntese da refl exão, nascida do 

diálogo com o fi lósofo alemão Georg W. F. Hegel, pode ser encontrada no livro Premissas 

do culturalismo dialético7, como indicamos em Contribuição contemporânea à Filosofi a 

Brasileira8.

6. A superação do neokantismo pelo culturalismo proposta por Djacir Menezes, cami-

nho também seguido pela Escola de Recife de Tobias Barreto, foi singular. A diferença 

principal reside no entendimento diverso do signifi cado da irracionalidade. Tobias Barreto 

considera irracional a natureza, enquanto Djacir encontra irracionalidade também no pen-

samento. A irracionalidade do pensamento somente seria superada com o emprego do 

método de Hegel. É através da dialética hegeliana que aspectos aparentemente sem sen-

tido revelam algum nexo. Assim o explica: 

Essa totalidade não permite cisões dualistas porque natureza e história, mundo das coisas 

e mundo dos valores, reino do causal e reino da fi nalidade são imanentes – o abstrato é o real 

por excelência.9

7. Apesar desta diferença entre Tobias Barreto e Djacir Menezes, Antônio Paim reco-

nhece, na História das ideias no Brasil, uma aproximação entre os dois pensadores: “no 

entendimento da evolução cultural como processo de luta”10. É por este aspecto comum 

que Paim considera Menezes um integrante singular do culturalismo brasileiro. No comen-

6 BARRETO, Gerardo Dantas. O itinerário fi losófi co de Djacir Menezes. In: Bibliografi a e estudos críticos. 
Salvador: CDPB, 1988, p. 50.

7 MENEZES, Djacir. Premissas do culturalismo dialético. Rio de Janeiro: Cátedra, 1979.
8 CARVALHO, José Maurício de. Contribuição contemporânea à História da Filosofi a Brasileira. 3.ª ed. 

Londrina: EDUEL, 2001.
9 MENEZES, Djacir. Mondolfo e as interrogações de nosso tempo. Rio de Janeiro: Faculdade Nacional de 

Filosofi a, 1963, p. 174.
10 PAIM, Antônio. História das ideias fi losófi cas no Brasil. 5.ª ed. Londrina: EDUEL, 1997, p. 742.
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tário que elaborou sobre Menezes na Bibliografi a e estudos críticos, editada pelo CDPB, 

Paim esclarece melhor os motivos, afi rmando: 

O elemento novo representado pela interpretação de Djacir Menezes consiste no fato 

de que ao privilegiar o momento da autoconsciência – tem em mira o processo da criação 

humana como totalidade e não mais uma realidade independente do homem e de sua evo-

lução histórica. O conceito de Espírito na obra de Djacir Menezes representa uma síntese 

dialética da natureza e do pensamento.11

Esta síntese elaborada por Antônio Paim leva ao reconhecimento da cultura como pro-

duto das criações humanas. É o que diz Menezes em Premissas do culturalismo dialético: 

As sucessivas teorias científi cas, que se aperfeiçoam, para melhor nos dizer sobre o uni-

verso físico natural e sobre o universo histórico-social, respiram dentro do pensamento tra-

balhando na arte, na ciência e na fi losofi a: tudo acaba irradiando e exprimindo sempre inte-

resse humano, essência humana, aspiração humana. Isto é cultura.12

III. Como se dá o conhecimento no culturalismo dialético

8. Como Djacir Menezes pensa a questão do conhecimento no âmbito do culturalismo 

dialético? Para ele, as primeiras tentativas de entender o mundo nasceram num pensa-

mento contaminado pelas emoções. A afetividade intensa e desordenada do homem pri-

mitivo difi cultou o exercício do pensamento conceitual. Foi com esta limitação que nas-

ceram as primeiras interpretações da realidade no início da História. Essa primitiva forma 

de conceber o real favoreceu a distinção entre indivíduo e mundo, o pensamento e o ser. 

Como essa diferenciação foi feita? Sob a forma de mito, ou melhor, pensamento mágico-

-animista, que, segundo a sensibilidade do fi lósofo, representa “o madrugar da tomada de 

consciência da relação Eu e Mundo”13. 

9. As explicações humanas mudaram de patamar com a origem histórica da Filosofi a 

na Antiga Grécia. Tales de Mileto (início do século VI a. C.) é apontado como o primeiro 

proponente de uma forma sistemática e racional de conceber o universo. Ele atribui a ori-

gem de tudo à água, mas não se refere ao líquido que bebemos. Para ele, a água é um 

11 PAIM, Antônio. O conceito de espírito na obra de Djacir Menezes. In: Bibliografi a e estudos críticos. 
Salvador: CDPB, 1988, p. 40.

12 MENEZES, Djacir. Premissas do culturalismo dialético. Rio de Janeiro: Cátedra, 1979, p. 79.
13 Ibidem, p. 32.
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princípio gerador que contém o fundamento de tudo. Essa forma racional de entender 

o mundo provocou um afastamento gradativo e uma crescente depreciação do pensa-

mento mítico. No entanto, avalia Menezes, o pensamento de Tales revela um mal de ori-

gem, ele separa o mundo real das ideias. Este mal foi radicalizado no platonismo. Na trilha 

de Platão, Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.) também separou a substância, que ele conside-

rava o suporte do ser, das outras características que não lhe pertenciam de modo necessá-

rio, mas que estavam ligadas a ele aleatoriamente, denominadas acidentes.

10. A forma como o problema foi examinado a partir daí confi rmou, segundo Menezes, 

a cisão entre a ordem do ser e do pensar, divisão sugerida pela metafísica grega que adi-

cionalmente pede uma causa obrigatória para tudo. Foi para resolver este último pro-

blema que Aristóteles concebeu o motor imóvel. A fi losofi a medieval deu outro nome 

à causa obrigatória, mas com o tomismo preservou e aprofundou aspectos herdados da 

solução aristotélica. 

11. O mundo moderno pediu um novo método para estudar a realidade. Descobriu-se 

que a própria fi losofi a é histórica e para entendê-la temos que vê-la assim. Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770-1831) ensinou que o sistema de ideias associado está ligado ao 

momento do Espírito em que foi produzido. Não o percebendo assim, nós nos deparamos 

com um pensamento morto. A meditação hegeliana mudou a nossa forma de entender a 

tradição fi losófi ca. O método dialético também permitiu superar a cisão original entre o 

pensamento e o real abrindo novas perspectivas epistemológicas, como comentamos na 

Antologia do culturalismo brasileiro: “Foi justamente quando voltou a olhar o movimento, 

liberto da cisão edifi cada pela metafísica aristotélica, que a consciência pode entender 

melhor o mundo do homem”14.

12. O exame da tradição metafísica que revelou a divisão entre o pensamento e a rea-

lidade também permitiu diferenciar o desenvolvimento natural do desenvolvimento 

humano. É este paradigma que o culturalismo sociológico se propõe a resolver sem ir ao 

dualismo. No âmbito epistemológico, explicou que as ciências da natureza usam método 

diverso das ciências humanas; mas como fazem isto? 

13. Em contraposição à dualidade das ciências sugerida no neokantismo de Wilhelm 

Windelband (1848-1915), Djacir defendeu uma solução monista capaz de aprofundar a 

14 CARVALHO, José Maurício de. Antologia do culturalismo brasileiro. Londrina: EDUEL, 1998.
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causação dialética. No seu entendimento o princípio universal do determinismo é apreen-

dido em níveis diferenciados de causação, a saber: o físico, o físico-químico, o biológico e 

o social. Eis como apresenta a questão:

 Em cada nível forma-se certa independência que tem caracteres próprios e a explicação, 

que permite a passagem de um nível para outro, depara o hiatus lógico. Explicar o desenvol-

vimento orgânico pela causalidade mecânica ou reduzir o desenvolvimento social ao desen-

volvimento biológico, das leis gerais absorvendo as menos gerais.15

14. O salto necessário para abordar as diferenças existentes nos diversos níveis da rea-

lidade, impossível de ser realizado pela lógica formal, tornou-se possível com a dialética. 

Advertiu-nos o pensador que o reconhecimento dos níveis de causação é sufi ciente para 

diferenciar o desenvolvimento dos organismos pelas leis do mundo mecânico e a produ-

ção cultural. O método é o mesmo, mas “proceder do inferior não é reduzir ao inferior”16. 

Em Teses quase hegelianas voltou ao assunto dizendo: “Para explicar o homem pelo animal 

há que se lhe amputar a razão: e neste caso explica-se o animal pelo animal. Elimina-se o 

plus que se queria explicar.”17

15. O problema é que a lógica tradicional propôs um dualismo que prejudicou a com-

preensão do real. O dualismo antigo ganhou com Descartes um novo alento e sobreviveu 

à revolução científi ca até que Hegel o destruiu por completo. No entanto, a própria ciên-

cia moderna, tão importante para a eliminação do antigo dualismo, acabou contribuindo 

para manter a visão dualista pelos cortes epistemológicos que patrocinou. 

16. Foi o entendimento de que a evolução é o resultado de algo em mudança que per-

mitiu superar a ilusão racionalista que separa tempo e movimento. Ele escreveu: “o racio-

nalismo é um produto cujas formas históricas se sucedem na evolução do pensamento 

especulativo”18. A partir daí combateu a clássica distinção da analogia do ser feita por 

Santo Tomás, posicionando-se ao lado do fi lósofo brasileiro Carlos Campos (1887-1968) 

na compreensão de que nada é possível fora da experiência, defi nida como o “modo de ser 

15 Apud. CARVALHO, José Maurício de. Antologia do culturalismo brasileiro. Londrina: EDUEL, 1998, pp. 190-
-191.

16 Ibidem, p. 47.
17 MENEZES, Djacir. Teses quase-hegelianas. São Paulo: Grijalbo: EDUSP, 1972, p. 104.
18 MENEZES, Djacir. “Teses sobre o racionalismo”. Revista Brasileira de Filosofi a. (23): 90, 127-134, abr./jun. 

1973, p. 130.
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das coisas”19. Colocar-se fora ou acima da experiência foi uma ilusão racionalista, Menezes 

esclarece. Hegel reabilitou a aparência, degradada como informação sensorial20, mas suas 

lições nos permitem ir mais longe. Elas ajudam a entender o sentido histórico dos esque-

mas da razão. Seu legado revela que cada tempo tem o seu próprio ritmo de desenvolvi-

mento, como se nota na citação abaixo:

As leis da sociedade agrário-feudal diferem das leis da sociedade industrial, onde os movi-

mentos da riqueza e das pessoas vinculadas têm outra expressão teórica – são outras leis. 

Quer dizer que são leis históricas no sentido de que cada fase de evolução humana e social 

tem suas leis especiais – suas formas de movimento peculiares, isto é, seu modo de desen-

volvimento.21

17. A refl exão sobre a evolução cultural da humanidade leva-o a rejeitar a solução exis-

tencialista de Kierkegaard. O fi lósofo dinamarquês explicara que todo devir era um sofri-

mento e que em meio a tantas mudanças apenas uma coisa não estava em processo, o 

necessário, por que “o necessário é”22. Diversamente, Djacir entendeu que tudo estava em 

processo, “interferente com a necessidade, em tecido complexo de causação recíproca”23. 

Na defesa da perspectiva hegeliana de reabilitação transcendental do sensível, o fi lósofo 

combateu a reconstrução das concepções ontoteológicas da metafísica, entre as quais 

incluiu a de Heidegger. 

18. A discordância dos existencialistas refere-se também ao fato de eles elegerem a 

angústia como categoria fi losófi ca. Ao propor a questão desse modo, os existencialistas 

mistifi caram o conhecimento e se negaram a reconhecer o conteúdo afetivo presente na 

raiz do pensamento, invertendo o rumo evolutivo do desenvolvimento. A inteligência é o 

momento superior do processo e seguiu-se às interpretações afetivas. 

19. Para o fi lósofo o existencialismo não tratou bem a evolução espiritual do homem. A 

consciência humana transitou das explicações míticas e anímicas para a elaboração con-

ceitual e com a vitória sobre a cisão primitiva reabilitou o movimento e a aparência apro-

ximando o pensamento e o ser.

19 Ibidem, p. 88.
20 Ibidem, p. 43.
21 Ibidem, p. 49.
22 Ibidem, p. 54.
23 Ibidem, p. 55.
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20. O propósito de aproximar o conhecimento sensível da formulação teórica, aspecto 

essencial do método dialético, foi tema da fi losofi a pragmatista. O mérito do pragma-

tismo, especialmente de William James (1842-1910), não esconde, entretanto, sua falha 

fundamental, isto é, a desvalorização do processo histórico. É na história que se “procede 

o comércio ativo entre o espírito e a realidade”24, esclarece Menezes.

21. O evolucionar da razão apreendido do hegelianismo permite-nos não apenas enxer-

gar os equívocos cometidos pelos existencialistas, mas redirecionar as considerações 

sobre a dimensão afetiva do homem e as suas implicações no pensamento. Não há uma 

dicotomia interior nos planos do conhecimento humano; o autor afi rma:

Não sendo separados aqueles dois planos de conhecimento, os dois fatores se congemi-

nam, interpenetrantes – e há vida afetiva na inteligência; a razão não é algo contraposto ao 

instinto, como aprouve à fi losofi a tradicional demonstrar... Razão, como instinto, está dentro 

dos processos normais de ação historicamente desenvolvidos no concurso humano.25

22. A compreensão desse processo levou Menezes a formular um paradigma para o 

universo cultural. A cultura modifi ca-se a partir das relações do homem com a natureza. 

Mesmo nas formas primitivas, quando o pensamento “ainda não é razão, já começa a não 

ser só instinto, no comportamento afetivo do parencéfalo”26.

23. O estudo de nossa herança cultural revela que muitas novidades racionais e des-

cobertas legítimas não foram compreendidas no tempo em que apareceram. Isso sugere 

que o processo cultural tenha um ritmo próprio de amadurecimento e que nem sempre 

verdades podem ser acolhidas. Djacir sugere que cada tempo na história da cultura tenha 

sua verdade própria, que só a muito custo é rompida e superada.

24. O conceito de cultura de Menezes, apresentado como produto da evolução do 

Espírito, ajuda a compreender o homem e suas criações. A cultura ou a vida do Espírito se 

forma, disse o fi lósofo, com “a ascensão simbólica de toda a espécie humana, no impulso 

da autodinâmica misteriosa do ser”27. É nesse contexto teórico que se deve entender a 

24 Ibidem, p. 122.
25 Ibidem, p. 130.
26 Ibidem, p. 42.
27 Ibidem, p. 196.
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frase hegeliana: “o Espírito é a história”28. Vista da perspectiva histórica, a evolução espiri-

tual da humanidade, à luz do monismo dialético e da causação diferenciada, é o que Djacir 

denominou de culturalismo dialético.

IV. Considerações fi nais

25. A fi losofi a hegeliana permitiu Menezes formular a noção de Espírito, que para ele 

resulta do processo histórico e da busca de um signifi cado para a vida. A procura por um 

sentido para a existência está relacionada ao processo de autojustifi cação da existência 

nascido da consciência de si mesmo. “O conceito de espírito representa, para o fi lósofo, 

uma síntese entre pensamento e natureza.”29

26. O que marca o culturalismo dialético de Menezes é o entendimento de que o mundo 

do homem é expressão da consciência. Ao formular-se como pensamento, o Espírito 

atinge um nível de elevada objetividade que gradualmente se afasta das formas afetivas 

e míticas de interpretar o mundo. Todas as grandes criações do homem, aquilo que ele 

objetiva quando constrói a ciência, as artes, a fi losofi a e a religião fazem parte do mesmo 

processo de evolução do Espírito. Ou, nas palavras do fi lósofo: “O ser dado (mundo físico-

-natural) é, na consciência progressivamente ampliada da humanidade, o ser revelado 

(mundo histórico-social).”30 A criação do mundo histórico social revela a genialidade do 

seu mentor, ele guarda a genialidade de quem o projetou. O mundo criado pelo homem 

é a mais alta forma da consciência, é produto que nunca está terminado, que pode ser, 

sempre mais, aperfeiçoado. 

27. A causação diferenciada é a proposta de Menezes para não cair no pluralismo onto-

lógico a que nos levou a fenomenologia e o culturalismo de Tobias Barreto e Miguel Reale.

28 Ibidem, p. 194.
29 CARVALHO, José Maurício de. Curso de introdução ao pensamento brasileiro. Londrina: EDUEL, 2000, p. 

330.
30 MENEZES, Djacir. “Filosofi a e diálogo”. Revista Brasileira de Filosofi a. (6): 2, 236-239, abr./jun. 1956, p. 239.
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A fi losofi a do conhecimento em Delfi m Santos

Maria de Lourdes Sirgado Ganho*

Delfi m Santos é um dos pensadores portugueses que confere ao momento gnosioló-

gico, como fi losofi a primeira, parte substancial da sua refl exão fi losófi ca. Ora, esta preo-

cupação pelo conhecimento percorre toda a sua obra, mas está já presente, de um modo 

muito evidente, em Situação valorativa do positivismo, de 1938, onde procura mostrar que, 

no âmbito de uma compreensão do que é próprio desta corrente, a fi losofi a emerge como 

algo que tende a ser ocupado pela ciência. Assim sendo, e devido à noção de progresso 

científi co, à medida que a ciência avança a fi losofi a recuaria, até deixar de ser.

Afi rma-se, pois, como hegemónico o conhecimento científi co e confere-se à fi losofi a um 

carácter residual, que tenderá a ser ocupado pelo conhecimento científi co. A fi losofi a, por 

enquanto, seria uma espécie de “resto”.

Como é bem evidente, esta tese, para quem é fi lósofo e interroga a realidade na multipli-

cidade das suas manifestações, é uma tese que veicula uma concepção de conhecimento 

que para a atitude própria da fi losofi a é, claramente, redutora, porquanto deixa muitas 

interrogações por fazer e não dá conta do essencial da própria realidade.

A intenção daqueles que partilham a tese enunciada pelo “positivismo da Escola de 

Viena” já não é a de fundamentar na metodologia das ciências experimentais, como A. 

Comte o fez com a lei dos três estádios, mas antes apontar que é no processo lógico da 

expressão, ou na tradução dos factos experimentais (daí chamar-se-lhe empirismo lógico) 

que se coloca a tónica, ou seja, o que importa é a determinação do estatuto da ciência, 

tendo em conta a noção de verifi cabilidade. Ora, a fi losofi a não é da ordem da verifi cação, 

pelo que, para o empirismo lógico, ela não tem sentido, nem mesmo razão de ser.

Delfi m Santos, na obra que atrás mencionámos, propõe-se mostrar a dimensão ontog-

nosiológica que perfi lha, que vai aplicar ao próprio neopositivismo, mas mostrando que 

esta sua refl exão vem do horizonte fi losófi co e não do positivista. Nesse sentido afi rma: 

“Praticamente o que devemos aos diferentes positivismos são clarifi cações das ciências 

que eles já encontraram formadas, nem sempre arrumadas”1. Ora, o positivismo e o neo-

* CEFI – Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa.
1 Santos, Delfi m, Obras Completas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1971, 1.ª ed., vol. I, p. 173 (sigla 

O.C. I, II, III, IV, conforme o n.º do volume).
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positivismo não têm a possibilidade de dar conta da realidade, entendida na sua totali-

dade.

Deste modo, a resposta do pensador ao que é conhecer? assim como a sua fi losofi a do 

conhecimento, enquanto refl exão sobre o ente, são pautadas por uma atitude refl exiva, 

interrogativa e não solucionante. A sua resposta, estribada num modo categorial, cujos 

autores como Aristóteles ou Nicolau Hartmann são referências iniludíveis, é dada na sua 

tese de doutoramento de 1940, intitulada Conhecimento e realidade, a qual, como logo nos 

diz, pretende introduzir a uma “teoria do conhecimento”, em que a inspiração alemã e o 

contacto directo de alguns anos com as novas correntes fi losófi cas, apresentadas por N. 

Hartmann e Martin Heidegger, são fundamentais2.

Em nosso entender, e após uma análise aprofundada, esta sua obra Conhecimento e rea-

lidade mantém uma relação estreita com outra sua obra, menos nomeada, embora de 

grande relevância, intitulada Das regiões da realidade, onde ser e conhecer se auto-impli-

cam. Assim sendo, talvez que a inspiração para a sua concepção de conhecimento venha 

mais de uma atmosfera aristotélica e hartmanniana que heideggeriana.

Ressalvamos, contudo, que Delfi m Santos supera estas posições, pelo modo como 

encara o próprio problema gnosiológico, por exemplo, quando distingue na obra Da 

fi losofi a, conhecimento essencial (a que corresponde, como nos diz, o homem morto) de 

conhecimento existencial (ao qual corresponde a noção de homem vivo). Aquele consti-

tui-se como objecto da ciência, este como motivo de refl exão fi losófi ca. Coloca-se aqui, 

deste modo, quer a relação ciência-fi losofi a como diferentes modos de conhecer, como 

também a questão da realidade, em que esta, como nos vai dizer muito claramente na sua 

tese de doutoramento, tem de ser entendida relativamente ao ser real e ideal. O conheci-

mento diz respeito a esse todo (o real e o ideal, que constituem a realidade) e não apenas 

a parte deste.

Conhecimento e realidade

Entrando, deste modo, no âmago da sua posição gnosiológica, temos a interrogação 

central: “como é possível conhecer?” Vexata quaestio, a da possibilidade do conhecimento, 

que recebeu ao longo da história da fi losofi a diferentes aproximações, pensemos, por 

exemplo, na dúvida radical dos cépticos gregos, na época clássica. Com efeito, a inter-

rogação acerca da possibilidade do conhecimento permite estabelecer a determinação 

e articulação entre a manifestação da realidade e a apreensão pelo sujeito dessa mesma 

realidade.

2 O. C., I, p. 277.
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Será possível conhecer? Certamente que sim. E Delfi m Santos evoca diferentes autores: 

Protágoras, Platão, Aristóteles, Berkeley, Descartes, Leibniz, Kant, para só referir os mais 

mencionados, sem esquecer o contributo da fenomenologia, matriz omnipresente na sua 

meditação.

Ao referir estes autores, Delfi m Santos não tem a intenção de “explicar” a posição gno-

siológica de cada um, dado que o que lhe interessa é, sobretudo, mostrar o contributo 

que cada um deles deu para a dilucidação desta questão que tem como seu horizonte a 

problemática da verdade. Cada autor vem com a sua linguagem, com a sua terminologia, 

acto que nem sempre é estimulador da refl exão, mas que é uma evidência que não pode 

ser esquecida. Por isso afi rma: “A mutação de temas de refl exão de cada época e o esforço 

de fi xação terminológica dos historiadores da fi losofi a são tendências inconciliáveis e ori-

ginárias de confusões e pseudoproblemas”3.

Mas, então, e mais uma vez: que é conhecer? Diz-nos o autor: “uma análise aprofundada 

do problema mostra que a relação do conhecimento é possível, não entre idênticos, mas 

entre diversos” 4. Tal afi rmação signifi ca que não é possível a adequação entre realidade e 

conhecimento, do mesmo modo que universo e homem se apresentam como irredutíveis.

Deste modo, na obra em apreço, Conhecimento e realidade, na I parte desta analisa o 

conhecimento e na II parte refl ecte acerca da noção de realidade. E, dado que a realidade 

não é redutível ao conhecimento, ressalta, portanto, a necessidade de estabelecer os limi-

tes da relação conhecimento-realidade, privilegiando o conceito de verdade, na medida 

em que o problema do conhecimento emerge como mediador entre realidade e verdade. 

O conhecimento

Num aprofundamento acerca do que é o conhecimento, este afi rma-se como relação. 

E um dos pólos da relação é o sujeito. Contudo, Delfi m Santos afasta a possibilidade de o 

conhecimento poder ser, totalmente, reconduzido à subjectividade como estruturadora 

do princípio de identidade. O pensador, porém, distingue sujeito-empírico de sujeito-

-transcendental, mostrando que, quando o fi lósofo privilegia o sujeito empírico, como 

“suporte do conhecimento”, acaba por colocar-se numa atitude psicológica, enquanto a 

consideração do sujeito transcendental permite a compreensão da fi losofi a como “des-

coberta das essências ou das ideias que permanecem no sujeito transcendental”. Deste 

modo, se o sujeito empírico valoriza e promove o empirismo, o sujeito-transcendental 

valoriza o formalismo e o logicismo.

3 O. C., I, p. 279.
4 O. C., I, p. 306.

A fi losofi a do conhecimento em Delfi m Santos
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Ora, este dualismo, presente ao longo da história da fi losofi a, quanto à função do sujeito 

no processo cognitivo é já um “avançar” no caminho da “solução”, dado que o erro funda-

mental foi superado, isto é, Delfi m Santos não admite uma perspectiva monista, no que 

diz respeito à consideração do sujeito ou do objecto como fundamentais na constituição 

do conhecimento. E Delfi m Santos interroga-se: “ terá a escolha de ser exclusiva?” E se não, 

poderão estas duas tendências ser complementares5? 

Segundo o fi lósofo em apreço, só com Kant foi quebrada esta “monotonia pendular”, 

que mostra que a tese medieval do conhecimento como adaequatio rei não é possível. 

Há, então, que reter esta instância crítica, ainda que Delfi m Santos se não vá deter nela, 

pois decididamente reconhece o grande contributo de Kant para o conhecimento, já que 

valoriza sujeito e objecto no acto de conhecimento.

Mas, se o pensador não aceita a tese da adaequatio rei, de qualquer modo está preo-

cupado com uma progressiva adequação dos princípios do conhecimento aos princípios 

do ser (e aqui, reconhece todo o sentido e valor da tese kantiana, mas sem dúvida, supera 

Kant), ainda que se não possua um critério para averiguar em que medida a estrutura cog-

noscitiva corresponde à instância ontológica. Ora, esta progressiva adequação dos princí-

pios do conhecer aos princípios do ser implica, na linha fenomenológica, a valorização do 

“descrever” e a desvalorização do “explicar”.

Para o autor, a descrição é fundamental no conhecimento – conhecer não é explicar – e 

por isso nos diz: “Explicar tem em si, visivelmente, o sentido de exteriorização, de movimento 

de dentro para fora. Conhecer, intuir, ver, pelo contrário, o sentido de fora para dentro”6.

O conhecer é, portanto, um “ver”, sendo a “discriminação” o momento preparatório para 

esta “visão”, que deve ser tão precisa, quanto possível, do fenómeno em si mesmo. A “dis-

criminação” é, pois, a instância crítica, segundo Platão, e que prepara para a visão do fenó-

meno, em si mesmo, ou seja, “tal qual é”.

Assim, e de um modo sintético, podemos afi rmar que o conhecer corresponde à pro-

cura da determinação, tão rigorosa quanto possível, do fenómeno, de tal modo que se 

está perante uma investigação do que as coisas são “enquanto assim são” 7, mas tendo em 

consideração a difi culdade de acordo entre a possibilidade de apreensão do sujeito e a 

manifestação da realidade. E como síntese desta difi culdade própria da refl exão fi losófi ca, 

temos o § 20 – “Descrição Fenomenológica”.

Aqui, Delfi m Santos considera que o conhecimento realiza “o sentido da adequação 

entre o ideal e o real” de tal modo que o conhecimento é sempre relação entre diferentes, 

5 O. C., I, p. 302.
6 O. C., I, p. 289.
7 O. C., I, p. 291.
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sendo tarefa do fi lósofo e da fi losofi a procurar os pontos de contacto, os acordos entre 

esses pólos diferentes – permanecendo como nostalgia de unidade a possibilidade de 

uma identidade entre os dois termos de relação.

A realidade

A realidade é o que aparece e este aparecer é uma representação e, como nos diz o 

autor, tem a ver com “o problema da substância e dos universais, da existência dos géneros 

e dos indivíduos, são problemas em íntima conexão com o problema da determinação da 

realidade e dos seus modos de manifestação”8.

Nesse sentido, o problema da realidade tem de ser compreendido em articulação com a 

temática das “regiões da realidade”. Tanto esta obra que estamos a interpretar como a obra 

Das Regiões da Realidade, que trataremos mais à frente, colocam a questão das categorias 

do conhecimento. A cada região da realidade corresponde uma categoria do conheci-

mento.

As categorias têm a função de estabelecer uma relação, pois não são, como nos diz o 

autor, reproduções “adequadas” das propriedades dos objectos, e tal facto signifi ca que 

não existe uma coincidência entre o sujeito, na sua função cognoscitiva, e a realidade, o 

que se dá é uma coordenação de determinados elementos do ser fenoménico com o ser 

em si das coisas, e essa coordenação garante a objectividade do próprio conhecimento.

O “pensamento é intencionalidade” para Delfi m Santos e, portanto, pressupõe algo e, 

nesse sentido, ele é um acto de transcendência para o mundo real e ideal. Por isso, afi rma 

o fi lósofo: “o momento essencial do conhecimento é a ‘transcensão’”9. Podemos verifi car 

que é clara a infl uência de N. Hartmann, assegurando uma concepção objectivista das 

categorias. De facto, as categorias têm uma função mediadora e determinam, por um lado, 

o que é comum a todos os níveis da realidade, por outro o que é próprio de cada um. Ora, 

esta questão está bem patente na obra Das Regiões da Realidade.

O que aqui nos interessa, neste momento, é perceber que a “equação entre ratio essendi 

e ratio cognoscendi”, que o fi lósofo afi rma, permite que as categorias assegurem uma cor-

respondência fundamental, de tal modo que, conforme refere: “Entre a unidade da razão 

e a pluralidade do real manifesta-se uma relação de ordem mutual”10, e por isso mesmo, 

Delfi m Santos expressa-se do seguinte modo: “a convicção de que a determinação das 

categorias do conhecimento e da realidade é o trabalho preliminar para o bom resultado 

8 O. C., I, p. 294.
9 O. C., I, p. 315.
10 O. C., I, p. 321.
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do labor fi losófi co”11, mas tendo em consideração que há uma diferença entre os princí-

pios do ser e do conhecer. Aproximamo-nos, assim, da obra Das Regiões da Realidade, que 

é chave para compreender o horizonte transobjectivo do conhecimento e a sua “ontofe-

nomenologia”, nas palavras de José Marinho12. Para um maior esclarecimento desta “onto-

fenomenologia”, temos a tematização que Luís Manuel A. V. Bernardo apresenta a propó-

sito da articulação entre realidade e conhecimento, mencionando: “/…/ não é o ser do 

conhecimento que esgota a fenomenologia, mas a fenomenologia que confi rma a intui-

ção do ser do conhecimento, expressa axiomaticamente, como conhecimento do ser”13.

As regiões da realidade

O que está em causa na obra Das Regiões da Realidade, de pendor claramente onto-

lógico-metafísico, no que diz respeito ao conhecimento, é a necessária compreensão da 

relação conhecimento – regiões da realidade, e isto porque a cada região da realidade cor-

responde um princípio de conhecimento, pelo que o conhecimento é sempre categorial e 

a cada região corresponde uma ou mais categorias. Assim sendo, podemos afi rmar que a 

sua gnosiologia tem um horizonte ontológico-metafísico, porque, ao tematizar a articula-

ção entre conhecimento e realidade, inscreve no processo de conhecer o horizonte mais 

vasto e englobante desse horizonte fundamentador.

O conhecimento, porém, possui um alcance mais limitado, pois ele é tão-só uma 

das manifestações da realidade, pelo que há sempre algo para lá do cognoscível. 

Verdadeiramente, só se conhece o que se constitui como objecto, e a realidade, como já 

vimos, na linha do pensamento de N. Hartmann, é transobjectiva.

Ora, a obra que estamos a interpretar mostra bem este aspecto, pois apresenta como 

que uma fundamentação de que o conceito de realidade não é redutível ao plano gnosio-

lógico e, nesse sentido, afi rma uma determinação mais vasta da própria realidade a partir 

de outros aspectos, tais como o axiológico, o ontológico e o metafísico.

As categorias descrevem e explicam as regiões – há categorias que explicam uma região, 

mas que não podem explicar a seguinte. Ora, isto signifi ca que, a par de uma gnosiolo-

gia categorial, não monista, há uma ontologia regional que aceita que a cada região da 

realidade correspondem certas categorias que não podem ser transpostas. Por exemplo, 

quando Delfi m Santos refere as quatro regiões da realidade: matéria, vida, consciência e 

11 O. C., I, p. 322.
12 Cf. Marinho, José, “A ontofenomenologia em Delfi m Santos”, in Estudos sobre o Pensamento Português 

Contemporâneo, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1981.
13 Bernardo, Luís Manuel A. V., “Conhecimento e realidade em Delfi m Santos”, in “Delfi m Santos e a Escola do 

Porto – Actas do Congresso Internacional, org. Cristiana Soveral, Lisboa, INCM, p. 292.
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espírito, faz corresponder a cada uma delas uma categoria: causalidade, fi nalidade, inten-

cionalidade e liberdade.

Aplicar à região da matéria a categoria da liberdade é impossível, embora a matéria 

seja a base para a vida, a consciência e o espírito. Do mesmo modo, explicar a liberdade 

a partir da matéria é explicar o superior a partir do inferior, portanto, estar-se-ia perante 

uma transposição indevida.

A compreensão tem de ser ascendente e hierarquizada – coloca-se aqui a questão 

ontológico-metafísica, e se temos a possibilidade de conhecer cada uma destas regiões é 

mediante categorias que se adequam à região em questão. Com categorias inferiores não 

podemos conhecer aquilo que é superior.

A análise categorial é, sem dúvida, a superação de qualquer visão monista da realidade. 

Como nos diz na obra em apreço, é necessário estabelecer “as categorias adequadas ao 

conhecimento de cada uma das regiões”14. Só assim se afi rma, de verdade, uma ontofeno-

menologia, que nos permite compreender a relação entre conhecer e ser.

Conclusão

Para concluir brevemente, podemos afi rmar que muitos outros aspectos fi caram por tra-

tar, como por exemplo, a relação entre conhecimento científi co e conhecimento fi losófi co, 

em que a propósito deste último se coloca a questão existencial. A verdade é que a riqueza 

do pensamento de Delfi m Santos não permite uma conclusão neste breve espaço, pois 

o seu pensamento constitui-se sempre como um desafi o hermenêutico, portanto como 

pensamento interrogativo e que se oferece a um aprofundar constante. 

14 O. C., I, p. 272.

A fi losofi a do conhecimento em Delfi m Santos
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O problema do conhecimento em Diamantino Martins
Cristiana de Soveral e Paszkiewicz*

Toda a formação de Diamantino Martins foi feita no seio do pensamento neoescolástico, 

do qual acolhe a motivação fundamental de renovação de um pensamento fi losófi co cris-

tão, no espírito da escola neotomista de Lovaina. Esta renovação exigiu uma aproximação 

às novas e recentes fi losofi as do seu tempo, aproveitando o que delas emergia com mais 

vitalidade. É esse diálogo inteligente e original que o padre Diamantino Martins estabe-

lece ao longo de toda a sua obra, num incansável esforço de actualidade. Das correntes 

do existencialismo, passando pela fenomenologia, até às então recentes descobertas das 

teorias psicanalíticas, o diálogo de D.M. é vivo e dinâmico, procurando nestes os melho-

res fundamentos para justifi car a Metafísica enquanto saber globalizante e totalizador do 

ser humano, sobre si mesmo, sobre o Mundo e sobre Deus, confi gurando-se numa nova 

Teodiceia à qual chama de Teodiceia Existencial. Num texto de 1954, com o título suges-

tivo de «A ideia de Deus e a civilização de hoje» afi rma: «não pode agora fazer-se como se 

o fenomenologismo e as fi losofi as da existência não tivessem chamado a atenção para o 

valor absoluto do que unicamente existe, o indivíduo, e a nova concepção da fi losofi a, que 

integrando as demais se impõe» (1954: 331)1.

* Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/Centro de História da Cultura – Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

1 Incluímos, por ordem cronológica, apenas as obras de D.M. consultadas no âmbito deste trabalho, as 
quais passarão a ser referidas somente pela data:

“Verdade e Vida”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo II, Braga, 1946, pp. 5-18.
“Posição existencial do Homem no Universo”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo IV, Fasc. 2, Braga, 1948, 

pp. 131-161.
“No Caminho do Ser Total”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo V, Fasc. 3, Braga, 1949, pp. 289-306.
“Pensamento e acção”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo V, Fasc. 4, Braga, 1949, pp. 371-386.
“A admissão espontânea de Deus – Um problema de ontologia directa”, Revista Portuguesa de Filosofi a, 

Tomo VI, Fasc. 2, Braga, 1950, pp. 184-186.
“A ideia de Deus e a Civilização de hoje”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo X, Fasc. 3, Braga, 1954, pp. 

325-340.
Existencialismo, Braga: Liv. Cruz, 1955 (a).
“Sobre o problema da fi losofi a cristã”, Actas do I Congresso Nacional de Filosofi a, Braga, 1955(b), pp. 362-

371.
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A posição gnosiológica de D.M. é indissociável da sua posição existencialista.

A inteligência humana tende à totalidade e à unicidade do ser, o que levou os fi lósofos 

à tentação de construir sistemas com valor absoluto e universal. Mas questiona o fi lósofo: 

– qual a essência de um sistema? Não corresponde um sistema a um conjunto de verda-

des logicamente organizadas no qual ao nexo entre os elementos se junte, simultanea-

mente, a verdade de cada um deles? Ora o mais perfeito sistema, o único capaz de manter 

a verdade dos seus elementos, seria aquele que nos desse «uma ordem lógica coincidindo 

com a ordem ontológica, fazendo-nos assistir à própria ontogénese do ser» (1956: 302), a 

experimentação do ser em toda a sua onticidade. Mas previne-nos o autor: «um sistema 

assim não é viável, temos de contentar-nos com uma visão ordenada da realidade (…) 

como ponto de apoio para a determinação da ordem real do ser na sua essencialidade 

(…) não se trata de uma ordem lógica da explicação (…) mas da compreensão da ordem 

apreendida» (1956: 302). A existência só se pensa verdadeiramente quando se pensa a 

consistência do ser existente. E alerta o autor: «não é o fi lósofo (…) que explica o ser; é o 

ser que se explica a si mesmo, ao mostrar-se como é. O que o fi lósofo faz é compreender 

esta explicação» (1956: 303).

A fi losofi a, afi rma, consiste numa busca das razões ontológicas do real, razões estas que 

saem da vivência existencial do ser mas que também se buscam na compreensão da sua 

fi nalidade, na procura da sua natureza íntima e essencial. O homem é uma potência que se 

actualiza na existência, como dissera Aristóteles. O sistema fi losófi co é um sistema simul-

“Deus no sistema de Santo Agostinho”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo XI, Vol. I, Fasc. 2, Braga, 
1955(c), pp. 177-189.

“Valor dos sistemas em fi losofi a”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo XII, Fasc. 3, Braga, 1956, pp. 131-161.
O Problema de Deus, Braga: Liv. Cruz, 1957(a).
Teoria do Conhecimento, Braga: Liv. Cruz, 1957(b).
Mistério do Homem – Ser, personalidade, imortalidade, Braga: Liv. Cruz, 1961(a).
“A vida como sagrado”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo XVII, Fasc. 3, Braga, 1961(b), pp. 151-163.
Imagem do Mundo – Da beleza até Deus, Braga: Liv. Cruz, 1963(a).
“Infra-estruturas da vida moral”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo XIX, Fasc. 1, Braga, 1963(b), pp. 3-20.
“Alguns problemas dos Universais”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo XIX, Fasc. 4, Braga, 1963(c), pp. 

345-365.
Do Inconsciente – Estudos de psicologia de profundidade, Braga: Liv. Cruz, 1964.
“Essência religiosa do homem”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo XXI, Fasc. 2, Braga, 1965, pp. 121-133.
Filosofi a da Plenitude, Braga: Liv. Cruz, 1966(a)
“A quebra da Soledade”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo XXII, Fasc. 3, Braga, 1966(b), pp. 245-257.
“O problema da demonstração de Deus em Kierkegaard”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo XXIV, Fasc. 

4, Braga, 1968, pp. 429-439.
“Pressupostos e condições duma teodiceia existencial”, Revista Portuguesa de Filosofi a, Tomo XXVII, Fasc. 

4, Braga, 1971, pp. 346-356.
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taneamente explicativo do ser e do Ser, do homem e de Deus. A fi losofi a é Metafísica, e 

a análise do conhecimento é ponto fundamental para a construção da ontologia do ser.

Um dos primeiros problemas que o autor põe é a falência das chamadas Filosofi as da 

Essência, por colocarem no centro da atenção gnosiológica as relações entre ideias for-

madas por abstracção, desligadas do real. «Não pode separar-se o pensamento abstracto 

da existência (…) se não se quer tirar o pensamento humano do meio que lhe é próprio» 

(1948: 148).

Uma coisa é atingir a evidência das coisas, que obtemos pelo conhecimento directo da 

realidade, outra é a procura das coisas evidentes, que coloca em marcha o pensamento 

refl exo. Neste, o que se procura não é a realidade em si mas a Teoria da Realidade. Aqui, 

pensa-se o «pensamento das coisas» e não «as coisas mesmas». 

O maior erro das Filosofi as da Essência foi confundir a “Teoria do ser” com o “ser mesmo”, 

objectivando modos de ser que são apenas modos de conhecer, transferindo para o 

objecto exterior o que apenas é próprio do sujeito, passando da objectividade das essên-

cias apreendidas na sua existência concreta para a objectivação da maneira de conhecer. 

Ao afi rmar existências com base nas razões lógicas, transfere o nexo existencial. Mas, diz-

-nos o autor, «o conhecimento das essências difere do conhecimento do nexo causal que 

as une» (1948: 145).

O conhecimento é sempre de um objecto, e neste sentido o conhecimento é sempre 

objectivo. Contudo, o autor distingue entre o objecto sensível, que se apreende direc-

tamente do real pela percepção, e o objecto enquanto realidade pensada. O homem 

apreende o objecto sensível directamente, mas também directamente apreende a 

«apreensão», experimentando sua vida espiritual. E explica o autor: «atingimos, portanto, 

as qualidades metafísicas dos acidentes espirituais humanos, tão imediatamente em si 

como conhecemos as qualidades metafísicas dos acidentes sensíveis. A difi culdade de 

admitir esta posição vem de se exigir para o conhecimento do espiritual humano mais do 

que se exige para o conhecimento do mundo sensível, querendo que se conheça a alma 

na sua substancialidade física, o que não se exige para o conhecimento do mundo sensível 

e (…) é a partir da nossa experiência espiritual que nós pensamos os demais homens, na 

sua espiritualidade» (1961(a): 58).

O fi lósofo toma uma posição anti-substancialista.

Este foi o problema dos Universais, tal como o coloca D.M., que se manteve indiferente 

à realidade mesma. O vazio existencial que emana do mundo construído por represen-

tações abstractas vem do esquecimento de que só o concreto existe. O resultado foi o 

desconhecimento «tanto do pensamento como do eu na sua onticidade, bem como do 

mundo e Deus» (1948: 156). 

O problema do conhecimento em Diamantino Martins
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A verdade é o objecto próprio do conhecimento humano, é um factor de unifi cação 

do ser, mas só a verdade total satisfaz plenamente o homem. A verdade atinge-se, quer 

directamente da experiência, através da apreensão imediata da realidade, quer imedia-

tamente, através do pensamento. Contudo, para o autor, é o conhecimento intuitivo da 

realidade que melhor satisfaz a inteligência humana, e o segundo modo de compreender 

a realidade está intrinsecamente dependente do primeiro. 

Mesmo no autoconhecimento se encontram estes diferentes graus de profundidade da 

verdade. Encontramo-nos «sendo» e depois, procuramos saber «o que somos». Dois graus 

de verdade: pela acção vive-se a verdade ôntica, pelo pensamento conhece-se a verdade 

lógica. Contudo, para se atingir a verdade ontológica é necessário admitir a existência da 

verdade lógica, pois a verdade lógica nada mais é do que a conformidade da inteligência 

com o real. Mas não se pode deduzir a verdade ontológica da lógica e é necessário não 

esquecer que toda a verdade lógica tem a sua verdade apoiada na verdade ontológica ou 

existencial.

A inteligência que abstrai é a mesma que intui, a nossa compreensão do mundo resulta 

de uma intuição-abstracção. Mas é o mundo construído pelo pensamento sem nexo com 

a realidade, puro sistema de abstracções «onde só se predicam essências de essências sem 

preocupações da existência» (1954: 328), que o autor rejeita. É o mundo das representa-

ções metafísicas construídas a priori e sem valor ontológico que D.M. quer substituir pelo 

mundo da realidade existencial. Em vez do mundo “como se constrói” é o mundo “como 

existe” que sobretudo interessa ao conhecimento. Contudo, adverte o fi lósofo: Só conse-

guimos conhecer o ser que temos na consciência, nunca o ser na sua onticidade absoluta.

E, reafi rma o fi lósofo, o ser é mais do que conhecer.

O ser pensado não tem realidade ôntica, não tem realidade existencial. O pensamento 

não cria o ser, apenas pensa o ser, o qual possui, para além desse pensamento, uma reali-

dade existencial. Diamantino Martins assume, claramente, uma posição realista em opo-

sição ao idealismo. 

É um erro considerar a verdade separada dos demais problemas da vida, «não basta 

compreender a verdade apenas conceitualmente, sem a vivência dela» (1949: 373). Não é 

possível, diz-nos D.M., desligar o conhecimento da acção. «A atitude verdadeira perante a 

realidade implica conhecimento verdadeiro e a rectitude da acção a que está junta» (1949: 

382). É a acção, a experiência vivencial e a apreensão imediata da realidade que irão dar 

ao pensamento os seus elementos. Intuição ou verdade ôntica apreendida directamente 

e refl exão ou verdade lógica, que se obtém pelo pensamento da primeira. Duas verdades 

inseparáveis. Se queremos ser e conhecer perfeitamente, temos que aceitar toda a reali-

dade.
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O homem é mais plenamente na medida em que melhor actualiza a realidade; na 

medida em que interioriza o «outro» e disso tem consciência. É esse processo de conscien-

cialização que lhe dá o autoconhecimento – percebe-se como sendo, na medida em que 

vai sendo com o outro. É este processo que revela ao homem o seu próprio eu-ôntico, o 

qual ele vai actualizando. Do ponto de vista psicológico, o eu-ôntico é-lhe tão estranho e 

exterior como o «outro», ou como o mundo.

Não basta sermos onticamente, é necessário ter consciência do ser e pensar o nosso ser. 

«O ser pleno é o ser concretíssimo, o ser que se é onticamente (…) importa (…) no plano 

do ser, ser plenamente, e no plano do conhecer, conhecer plenamente esse ser ôntico, a 

todos os seus níveis» (1966(b): 249). É o ôntico conhecido que nos actualiza, é o “onto-

-lógico”. O valor da personalidade está intimamente ligado a esta consciência e a este pen-

sar. Existir é co-existir, diz-nos D.M. Co-existir é ter o «outro» presente em nós, cuja forma 

mais sublime é o amor, onde a presença do outro se faz plenamente. 

A inteligência tende ao Total, ao englobante, como dizíamos, e para D.M. é pela inte-

ligência plasmada no pensamento do homem singular que este atinge o seu ser na sua 

unicidade radical e só através dele atingirá o Ser que coincidirá com toda a Verdade.

É no interior do homem que se encontra esse «eu fontal», unifi cador, que revela a essên-

cia do homem ao próprio homem. Será pelas psicologias da profundidade que melhor se 

chega ao uno-profundo do homem, onde a natureza humana se manifesta2.

 Mas perguntamos: haverá, então, um «homem geral» com uma essência comum, ape-

sar de só pessoalmente experimentada? Poder-se-á, mesmo por analogia, pensar o «outro» 

como «nós mesmos»? A resposta do fi lósofo jesuíta é afi rmativa: «Em toda a actividade 

humana (…) se deve revelar a essência humana, não sendo necessária a indução senão para 

precisar a natureza dessa essência» (1961(a): 34). É pela experiência do eu-profundo, na ple-

nitude de toda a sua humanidade, vivida e experimentada pelo eu concreto, que chego à 

essência do homem, porque ela me revelará a própria natureza humana na sua génese. A 

experiência que tenho em mim mesmo do meu «eu-profundo» é semelhante à do «outro». 

Descrevê-la, tal como a experimento, revelará a essência do homem ao próprio homem. «Em 

vez da unidade lógica da multiplicidade dos actos humanos, investigamos a todos os níveis 

a unidade ôntica do princípio donde esses actos provêm, buscando para lá dos quereres 

particulares um querer fundamental» (1961(a): 41). Só depois a Teoria do Homem será pos-

sível. «A fi losofi a tem de começar por ser descoberta do ser, para terminar em teoria do ser 

descoberto» (1955: 92). E clarifi ca o autor: a consciência, antes de conceptualizar, atende ao 

dado, na sua existência concreta. Só depois o conceptualiza e lhe atribui um nome. 

2 Ver Paszkiewicz, Cristiana de Soveral,” O diálogo de Diamantino Martins com a psicanálise”, Braga, 2010.
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Mas voltemos a perguntar: não será esse conceito, ainda assim, um abstracto? Sim – 

responde o fi lósofo –, mas um abstracto verdadeiro. A crítica do conhecimento faz-se 

ao nível da sua descrição fenomenológica, na descoberta do ser na sua onticidade, por-

que o conhecimento orienta-se, em primeira mão, para as «coisas verdadeiras» e só num 

segundo plano para o «verdadeiro abstracto». A essência que o homem busca é a meta-

física, não a física; daí D. M. reafi rmar que toda a psicologia se prolonga numa metafísica.

Poderíamos dizer que D. M. procurou a síntese entre a Filosofi a da existência e a Filosofi a 

da essência.

Na obra de 1957, O Problema de Deus, mais do que em qualquer outra, D.M. apresenta-

-nos o caminho do ser na sua viagem interior, na sua vivência profunda de imanência até 

chegar ao Absoluto e ao Deus pessoal.

Percebe-se, pelo que acabámos de expor sobre as refl exões do autor, a inutilidade que 

para ele têm todas as tentativas «demonstrativas» da existência de Deus. É no âmbito de 

uma metafísica existencial que esse encontro se compreende. Uma coisa é chegar a Deus 

como “causa primeira” ou como “fi m último”; outra, muito diferente, é ter uma experiência 

directa da sua existência, é possuir a sua presença em nós. Ninguém se dispõe a amar uma 

“causa primeira”. O amor é uma experiência vivencial, de total presença do «outro» em nós; 

é possuirmos em nós um outro-ser-pessoal. E neste sentido o conhecimento «é, acima de 

tudo, relação entre sujeitos (…) pois apenas o amor possibilita que o objecto seja atingido 

na sua totalidade»3. Esta experiência directa do ser com o Ser, do homem com Deus, pode-

-se ter pela experiência da oração, diz-nos o padre D.M., mas a expressão mais perfeita 

têm-na os místicos. 

Mas de que nos vale a experiência pessoal do outro, para nós, se não a vivenciarmos? 

Responde D.M.: temos que aproveitar a experiência do conhecimento directo do 

Absoluto Divino, pela descrição daqueles que a tiveram. O homem, apesar de fi nito, é ten-

dencialmente para o Infi nito e para o Absoluto. Daí concluir o autor de Problema de Deus 

que, se há no homem esse dinamismo para o Absoluto, ele não pode ser em vão. Explica-o 

a natureza humana. O Bem supremo, a perfeição absoluta, o absoluto em si confi guram a 

ideia de Deus. Esta necessidade interior, para a qual se orienta a acção humana, esta dis-

posição profunda da alma, que segue normas internas, é mais do que um código social da 

existência. «Elas são potências», afi rma D.M.

E acrescenta: «na dialéctica existencial encontramo-nos com Deus (…) sob a forma de 

exigência absoluta total, sob a forma de Tudo (…), sob a forma de fundamentação última 

de toda a realidade» (1964: 170). 

3 Ver Braz Teixeira, António, A Filosofi a da Escola Bracarense, Braga, 2010, p. 60.
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Só se sente a necessidade duma demonstração quando se não vive essa experiência 

existencial. A Teodiceia existencial tem de englobar o ser-com-Deus de cada um, como 

é atingido por cada homem em particular em cada caso e como se revela nas narrativas.

A vida só se compreende verdadeiramente quando é vivida, e conclui o autor: «não 

logramos, com todos os nossos raciocínios aumentar (…) a certeza psicológica (…) é nesta 

ôntica existencial que decorre a vida (…) com Deus. Deus impõe-se-nos (…) esmagando-

-nos com a Sua evidência» (1971: 353/356).

O problema central da fi losofi a para o autor de Filosofi a da Plenitude não se afasta muito 

daquela apontada por Santo Agostinho – conhecermo-nos e conhecer a Deus, pensar-nos 

e pensar a Deus, embora saibamos de antemão que teremos sempre que caminhar num 

aprofundamento sem fi m…

O problema do conhecimento em Diamantino Martins
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Miguel Reale: o conhecimento do possível 
ou o possível do conhecimento
Luís Lóia*

Na sua obra Introdução à Filosofi a1, Miguel Reale sustenta que a Filosofi a se desdobra em 

três grandes áreas, a saber: 

• Teoria Geral do Conhecimento, ou da validade do pensamento em sua estrutura e 

com relação aos objectos, que compreende a Lógica e a Ontognosiologia;

• Teoria dos Valores ou Axiologia que compreende Ética, Estética, Filosofi a da Religião, 

etc.;

• Metafísica, como teoria primordial do ser ou, numa compreensão mais actual, como 

fundação originária do ser e da existência.

Embora possam ser concebidas como três grandes áreas da indagação fi losófi ca, a 

sua unidade, segundo Miguel Reale, é garantida pela primeira, nomeadamente, pela 

Ontognosiologia.

Segundo o autor:

A Gnoseologia respeita à capacidade ou às condições do sujeito, e a Ontologia refere-se às 

estruturas ou formas dos objectos em geral. 

Ora, segundo o autor, toda a indagação gnosiológica implica uma ôntica e vice-versa, 

como partes integrantes da mesma Ontognosiologia2.

Para a compreensão da Ontognosiologia de Reale, é necessário perceber que este con-

sidera o ser humano, como animal racional que é, um ser que existe no mundo e nesse 

mundo faz experiência de si e desse mundo. Neste sentido, é, antes de mais, ser de conhe-

cimento, essa é a sua condição. Assim, podemos afi rmar que a Ontognosiologia de Miguel 

Reale se constitui como uma teoria geral da experiência, onde se concretizam e se relacio-

nam dialecticamente o ser e o conhecer.

* Universidade Católica Portuguesa.
1 REALE, Miguel, Introdução à Filosofi a, São Paulo, Ed. Saraiva, 1989.
2 Cf. Ibidem, pp. 135-136.
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No âmbito do conhecimento dá-se a relação entre um sujeito cognoscente e um objecto 

cognoscível. É essa relação que põe o sujeito porque este só o é em função de um objecto 

e também o objecto, que o é em função do sujeito para quem é. Deste modo, como afi rma, 

o conhecimento será sempre uma «correlação dinâmica entre o que há de imanente no 

sujeito que conhece e o que há de imanente no real, num processo aberto a sempre novas 

integrações cognoscitivas»3.

Ora, este encontro e tal abertura só é possível no campo da experiência histórica, em que 

sujeito e objecto se encontram face a face. Admitir, no âmbito do conhecimento, algo para 

além desse encontro é entrar no campo da metafísica, e desse campo, segundo Reale, não 

fazemos experiência e, como tal, não se pode aí, propriamente, falar em conhecimento. 

Seria a experiência metafísica, se a houvesse, que poderia fornecer uma compreensão da 

totalidade do saber acerca do Ser – tal, simplesmente, pela natureza humana, não é possí-

vel. Aí só é possível conjecturar.

Para o autor, não há experiência metafísica, o que não quer dizer que não exista uma 

inquirição metafísica. Todo o conhecimento consiste numa dialéctica complementar entre 

aquele que conhece e aquilo que é conhecido. Tal dialéctica só é possível se os dois termos 

do processo de conhecimento se relacionarem. Ora, as noções metafísicas que se apresen-

tam como “totalidades” não admitem, por esse facto, serem termos de uma relação de com-

plementaridade.

Como afi rmado, na experiência encontram-se face a face um sujeito que conhece e um 

objecto que é conhecido, neste encontro está colocado um sujeito com determinações a 

priori de intencionar o mundo e percepcionar, de imediato, o objecto que se lhe opõe. Mas, 

segundo Miguel Reale, o objecto também possui determinantes a priori que condicionam o 

processo do conhecimento, nem que seja o poder dar-se ao conhecimento e o de assumir 

sentido e valor que lhe é posto pelo sujeito em virtude daquilo que ele é.

Neste sentido, situamo-nos ao nível das experiências que fazemos no mundo e na histó-

ria, no dizer do autor, nas experiências concretas, e aí todas as experiências, sejam de que 

natureza forem, são igualmente válidas. 

Assim como se estabelece uma relação dialéctica de complementaridade entre sujeito 

e objecto em cada experiência, também podemos afi rmar que todo o tipo de experiência 

é complementar a qualquer outro, pois todas são horizontalmente integráveis, pois todas 

podem ser objecto de conhecimento científi co. Nesta horizontalidade integradora das 

diferentes experiências se descobre a verdade.

3 REALE, M., Experiência e Cultura: Para a fundamentação de uma Teoria Geral da Experiência, São Paulo, 
EDUSP, 1977, p. 32.
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Como afi rma: 

Ao longo da história desenrolam-se experiências humanas distintas, mas interligadas e 

funcionais, tais como a experiência físico-natural e a experiência ética ou a experiência artís-

tica, subordinada cada uma delas a categorias e leis próprias, mas unidas, desde a origem, 

graças à força ordenadora e sintética do espírito, operando sobre as estruturas determináveis 

do real.4 

Há uma ordem de valor e de sentido que é transcendental à experiência e tal ordem 

funda-se na consciência do sujeito cognoscente, pois que a abordagem fenomenológica 

que faz da experiência, pretendendo determiná-la em termos transcendentais, radica na 

consciência. Por transcendentais entende as condições possíveis de todo o conhecimento 

fenoménico, não apenas da fenomenalidade empírica mas de tudo o que experienciável. O 

sujeito do conhecimento abarca e põe todas as dimensões da realidade, pois que o conhe-

cimento é um processo concreto, histórico e progressivo e por isso postulador de valores. 

Na experiência assiste-se a uma dialéctica complementar entre um sujeito e um objecto, 

mas essa relação pressupõe, desde logo, uma unidade entre a teoria e a prática. Aqui, o 

sujeito cognoscente intenta o objecto, intenciona-o, confere-lhe sentido e valor e por isso 

descobre-se como sujeito. 

Para Reale, o encontro entre sujeito e objecto é possibilitado pela consciência inten-

cional do sujeito. Esta intencionalidade constitui-se, em primeiro lugar, como consciência 

de si por correlação com a consciência do que lhe é distinto. É o que lhe é distinto que 

permite constatar-se a si como consciência e é como consciência que pode conceber ou 

intencionar um outro de si. Deste modo se compreende a dialéctica dos elementos do 

conhecimento, dos termos da relação complementar de sujeito e objecto.

Não se trata da diluição do objecto na esfera do sujeito. Observando os princípios lógi-

cos da identidade e da não contradição, compreende o autor que a oposição dos termos 

não signifi ca uma contradição dos termos e, por outro lado, esta oposição é uma oposição 

aberta a uma relação de complementaridade. O objecto é objecto com uma natureza pró-

pria e distinta, mas é-o para um sujeito. O sujeito é-o porque tem um objecto. O sujeito 

atribui sentido e valor ao objecto; o objecto certifi ca o sujeito, preenche-lhe e identifi ca-o 

como sujeito, possibilitando-lhe a experiência e o conhecimento.

Todo o dado à consciência é dado a um sujeito e é o sujeito que lhe atribui sentido e, 

desse modo, se apropria do objecto. Ao fazê-lo afi rma-se como livre, como dador de sen-

4 Ibidem, p. 172.
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tido e, portanto, como dador ou autor de valor. Na dialéctica entre sujeito e objecto, no 

processo do conhecimento, emerge o valor, a determinação axiológica.

Na relação entre os termos necessariamente se pressupõe a acção, e a acção é, em si, 

necessariamente valorativa. O sujeito, ao atribuir valor ao objecto, atribui valor a si mesmo, 

na medida em que a atribuição de valor é, em si mesma, valorativa. Ora, é a relação entre 

um sujeito e um objecto que constitui a experiência, sendo que a experiência é condição 

do conhecimento, portanto, o acto do conhecimento não pode ser abstraído da valoriza-

ção axiológica.

Ora, sentido e valor assumem-se como a fonte e a foz de todas as formas da experiência, 

e a experiência, qualquer experiência, ocorre num tempo, está inserida na história. Deste 

modo, afi rma Reale, é um historicismo axiológico.

Tal historicismo axiológico não resolve apenas o objecto do conhecimento, na dialéc-

tica complementar, o próprio sujeito que se constitui como sujeito na experiência que 

faz patenteia o seu ser como dever ser. Pela consciência de si e das suas limitações, pela 

impossibilidade de experienciar o valor absoluto ou de fazer a experiência metafísica da 

totalidade, o ser do homem acha-se sempre em aberto a esse horizonte de completude.

Em virtude da negação da experiência metafísica, para Miguel Reale, não é admissível 

o acesso à Verdade com letra maiúscula, absoluta, pois essa é reservada a Deus. Aquilo a 

que chegamos, a cada momento do desenvolvimento cultural, é a verdade. Estas verdades 

são verdades porque são parcelares, relativas a âmbitos diferentes da nossa experiência. 

Enquanto se referem a âmbitos diferentes da experiência e tomadas isoladamente, tais 

verdades podem ser relativas, no entanto, enquanto consideradas numa perspectiva de 

complementaridade, enquanto integráveis numa Verdade, compreende-se que as verda-

des parcelares não sejam relativas e que todos os saberes sejam unifi cáveis porque expli-

cam um único e mesmo fundamento que se traduz, bem ou mal, na unifi cação da natu-

reza. Como afi rma:

Os múltiplos estratos da realidade plasmam-se […] sem perder, todavia, a unidade essen-

cial que a liga ao espírito como única fonte originária capaz de ser com consciência de ser 

e, por conseguinte, de valer, – e é por isso que todas as objectivações culturais guardam o 

sentido de unidade que lhes assegura o centro irradiante de que promanam.5

Apesar de tudo, sendo o conhecimento um processo dialéctico entre sujeito e objecto, é 

adequado afi rmar que, num considerado momento histórico, não é possível tudo se saber, 

5 Cf. Ibidem, p. 91.
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nem na esfera do sujeito, nem na esfera do objecto; no entanto, na história, dado que os 

diferentes saberes sobre as diferentes experiências são integráveis, progressivamente se 

irá sabendo. Contudo, uma vez que é o sujeito que dá sentido e valor ao objecto, pode-

mos sempre afi rmar que o conhecimento é o conhecimento possível do sujeito e que a 

realidade, em si, do objecto lhe pode escapar; afi nal, como podemos saber se o sentido 

e o valor que o sujeito atribui é verdadeiramente adequado ao que o objecto, em si, real-

mente é? E como poderia ser diferente? Eis um limite do conhecimento.

Este processo é dinâmico e contínuo, realiza-se na história porque na história se faz 

experiência, se obtém conhecimento e se atribui valor. Ora, este processo não está, à 

partida, determinado e não tem que obedecer a uma sequência lógica em que o ante-

cedente condiciona o precedente. Há conhecimentos antigos que continuam válidos e 

verdadeiros, há momentos presentes que se podem vir a revelar como retrocessos no 

processo ou progresso do conhecimento. Por outro lado, a diversidade das produções 

culturais implica avanços e recuos na experiência que fazemos do mundo; no entanto, 

traduzem-se, em cada momento histórico, em quadros referenciais axiológicos, éticos, 

estéticos, gnosiológicos.

A razão humana não se pode abstrair da realidade em que existe e se descobre. Está, 

desde logo, inserida no tempo e na história, na natureza e na cultura. Aí se descobre o 

homem como ser criador de valor e de sentido.

A atribuição de valor só faz sentido na objectivação possibilitada pela experiência que 

o homem faz do mundo e toda a experiência é histórica. Assim, a valoração é temporal-

mente situada num horizonte de possibilidades de realização sempre em aberto, o que faz 

com que o ser do homem seja um dever ser, em contante criação. Para melhor compreen-

são, nas palavras de Miguel Reale:

É a razão pela qual é essencial à imagem plena e completa do homem, não só o que ele é 

actualmente, mas o que foi, e o que é que pode ser, visto não ser a história apenas o tempo 

que já adquiriu conteúdo axiológico, a temporalidade que já se converteu em vivência, em 

praxis, em valoração cultural, mas também o tempo futuro, que dará novo signifi cado ao 

passado. A refl exão crítico-histórica não deve ser pois entendida empiricamente, como um 

descritivo debruçar-se sobre o passado (…) mas é antes um inserir-se na temporalidade, 

como passado, e perspectiva prospectiva do futuro, (…) o que nos conduz à abordagem do 

historicismo em termos axiológicos.6 

6 Cf., Ibidem, pp. 134-135.
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A própria metafísica surge como indagação a partir desse envolvimento histórico. Surge 

como possibilidade de afi rmação de um quadro compreensivo global da experiência his-

tórica, preenchendo esse horizonte nunca acabado do ser do homem.

No horizonte da inquirição metafísica, não nos basta uma consciência intencional que 

sustenta, na experiência directa do objecto, o possível conhecimento. A totalidade da enti-

dade metafísica não admite a correlação ou uma complementaridade entre termos distin-

tos. A este nível o possível é a conjectura.

A conjectura relaciona-se com a verdade que ambiciona de modo probabilístico; no 

entanto, como conjectura que é, nunca se pode identifi car com a Verdade, é uma mera 

enunciação de uma possibilidade. Contudo, ao ser uma possibilidade de sentido englo-

bante do concreto experienciável, do mundo da natureza e da cultura, apresenta-se, 

desde logo, como horizonte de sentido possível, também ele em aberto como o ser do 

homem – esse é o seu valor.

De outro modo, como conjectura que é, enuncia em si os limites do conhecimento, pois 

afi rma um poder ser por impossibilidade de em experiência metafísica se conhecer o Ser. 

A natureza da conjectura, enquanto conjuntural, afi rma, desde logo, os limites do conhe-

cimento, pois que põe apenas uma possibilidade de poder ser e não o ser.

Para Miguel Reale: 

… as conjecturas são soluções plausíveis (…) Quem conjectura, de certo modo, encapsula 

tacitamente o que lhe dita a teoria geral do conhecimento, quanto às rigorosas correlações 

subjectivas objectivas e seus limites, ele deliberadamente parte do já sabido por experiência, 

visando ir além dela, levando consigo a convicção ontognoseológica de que não lhe será 

dado resolver problemas mas tão só responder a perguntas como se lhes correspondessem 

objectos e soluções.7

O acto de conjecturar é a tentativa de pensar além do experienciado e conceptualizado, 

no sentido do plausível que, respeitando aquele, venha a preencher as suas lacunas e a 

completá-lo, renunciando a resolver problemas mas procurando responder a perguntas 

“como se” lhes correspondessem objectos e soluções plausíveis. A razão conjectural, mais 

do que probabilística, é uma razão imaginativa geradora, não de novos conceitos ou for-

mas de categorizar o mesmo real já defi nido, mas de ideias enquanto perspectivas ou 

vectores de sentido que possam actuar como coordenadas sistemáticas ou reguladoras 

das experiências que reconhecemos insufi cientes.

7 REALE, Miguel, Verdade e Conjetura, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1983, p. 47.
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Podendo ser pensável do ponto de vista lógico, a conjectura metafísica não pode ser 

afi rmada como verdade do ponto de vista gnosiológico – o que não quer dizer que seja 

necessariamente falsa. 

O pensamento conjectural, consciente dos seus limites, não deixa de intentar o conhe-

cimento do Ser, culminando assim numa tensão entre o saber de experiência e o saber 

conjectural. Ora, esta tensão, ao contrário do que à primeira vista possa parecer, não é 

limitativa, antes pelo contrário, o pensamento conjectural instaura novas possibilidades 

interpretativas da própria experiência que a cada momento se faz. A própria natureza da 

conjectura a sujeita a permanente teste de prova e revisibilidade, negando-se, afi rmando-

-se, reformulando-se.

Deste modo, a conjectura metafísica enquadra-se, mais uma vez, na dialéctica da com-

plementaridade entre o pensar por ideias (conjecturas metafísicas) e a ordem da experiên-

cia. Trata-se, pois, da complementaridade entre a teoria e a prática, entre o pensamento 

e a acção.

Importante reter que a conjectura metafísica aponta para o mesmo real que a ciência, 

com a diferença de que à crescente particularidade dos conceitos desta oferece o comple-

mento de ideias progressivamente mais abrangentes, «tendo como seu objecto o sentido 

do horizonte» transobjectivo, englobante de todos os objectos.

A conjectura metafísica não corrige, nem soluciona o que no campo da experiência se 

mostra insolúvel, projecta-se, sim, para além do campo da experiência, para algo que a trans-

cende, embora essa projecção tenha por ponto de partida o horizonte histórico-cultural.

Para concluir apontamos algumas das ideias centrais do pensamento do autor que aqui 

quisemos expor:

Para Miguel Reale a Filosofi a é essencialmente Ontognosiologia, a inquirição pelo Ser 

faz-se a partir do conhecer. O conhecimento é possível na experiência que fazemos do 

mundo e de nós próprios, numa dialéctica de complementaridade entre sujeito e objecto 

que é criadora de sentido e de valor. Tal processo revela uma outra dialéctica entre a 

cultura e a natureza que, enquadrada nas realizações históricas, denota a lacuna da 

possibilidade de um saber total e englobante. A inquirição sobre tal saber, necessaria-

mente de ordem metafísica, da qual não fazemos experiência, é de natureza conjectural 

e, embora parecendo uma limitação, é, pela sua abertura à possibilidade de ser, condição 

de liberdade. 

Para Miguel Reale o conhecimento resulta de uma relação de iguais entre sujeito e 

objecto. Os dois termos da relação são igualmente determinantes no processo do conhe-

cimento e, nesse sentido, não podemos afi rmar que o elemento racional impõe a sua 

racionalidade ao elemento real, nem o real se apresenta necessariamente como adequado 

Miguel Reale: o conhecimento do possível ou o possível do conhecimento
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às estruturas da racionalidade. No processo do conhecimento, sujeito e objecto estabe-

lecem uma correlação dinâmica entre dois termos distintos; tal relação denomina-se de 

experiência.

Para Miguel Reale, não é possível admitir uma dialéctica entre termos contraditórios; no 

limite podemos admitir uma dialéctica em termos contrários, embora o seja sempre entre 

termos de natureza distinta, desde que seja admissível que se relacionem e mantenham a 

sua respectiva identidade distinta.

Ora a experiência possível, que é valorativa, não se pode estender ao plano puramente 

ideal ou metafísico onde a conjectura residirá sempre como conjectura, como hipótese 

de. Mais, não é só a cada tempo histórico que as diferentes relações e experiências tidas 

se assumem como complementares, mas ainda em todos os momentos experienciáveis, 

quer os do passado quer os do presente.

Façamos experiência de nós, dos outros, da natureza, de Deus. Experienciando, conhe-

cendo, vivendo, com sentido e com valor, actualizaremos o Ser em nós.
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Conhecimento e verdade: 
a fi losofi a da ciência em Milton Vargas

Constança Marcondes César*

Milton Vargas nasceu em 1914 em Niterói, no Rio de Janeiro. Fez Engenharia Elétrica e 

Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP e em 1946 fez o Mestrado na Universidade 

de Harvard. Em 1952 tornou-se catedrático da Politécnica da USP, trabalhando com 

Geotecnologia. 

Paralelamente ao exercício do magistério e ao trabalho como engenheiro na THEMAG, 

fi rma que ajudou a fundar, dedicou-se à Filosofi a e à crítica literária. Desde jovem estu-

dante no Colégio São Bento, foi colega e amigo de Vicente Ferreira da Silva, cujo círculo 

sempre freqüentou. António Braz Teixeira o situa como um dos membros da Escola de 

São Paulo e Gilberto de Melo Kujawski como um representante do Grupo de São Paulo1. A 

presença de autores que pertenceram ao círculo ou foram aí estudados, citados nas obras 

de Vargas, assim como a corrente fi losófi ca a que se vincula, evidenciam os laços estreitos 

que manteve com o Grupo de São Paulo e com o campo da Filosofi a. Em 1951, foi um 

dos fundadores do Instituto Brasileiro de Filosofi a, tornando-se seu vice-presidente por 

vários anos, aí ministrando cursos de Filosofi a e História da Ciência. Fundou, em 1983, a 

Sociedade Brasileira da História da Ciência, da qual se tornou o primeiro vice-presidente. 

Considerado um autor que se caracteriza pela busca inovadora, nas perspectivas de 

Shozo Motoyama e de Jorge Pimentel Cintra2, no que tange ao exame do signifi cado e 

papel da ciência e da tecnologia, assim como de suas implicações éticas no mundo de hoje, 

Milton Vargas tem como ponto de partida de sua meditação3 a afi rmação de Jaspers de que 

a ciência é conhecimento irresistivelmente certo, cuja verdade independe de ideologias, 

princípios religiosos, opiniões pessoais. Ao tentar compreender por que Jaspers vê na ciên-

cia uma “certeza irresistível”4, nosso autor busca uma resposta examinando a história da 

* Universidade Federal de Sergipe.
1 Veja-se também nosso O Grupo de São Paulo. Lisboa: Imprensa Nacional, 2000. E o texto de António 

BRAZ TEIXEIRA, “ Conhecimento e ‘senso comum’ no pensamento de Heraldo Barbuy e Gilberto de Melo 
Kujawski” (digitado, 2010, p. 1). 

2 MOTOYAMA, S. Apresentação, pp. IX e X in VARGAS, M. Para uma fi losofi a da tecnologia. SP: Alfa-Ômega, 
1994; CINTRA, J. P. Prólogo, p. XI in op. cit. 

3 VARGAS, M. Verdade e Ciência. SP: Duas Cidades, 1981. 
4 Id., Ibid., p. 7. 
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ciência, mostrando que a ciência se apresenta como uma invenção dos gregos no século 

VI a. C. Estuda, assim, a caracterização da ciência ao longo dos séculos da sua história, no 

Ocidente. 

A investigação de nosso autor seguia essa direção quando descobriu, em 1960, um texto 

de Popper, A lógica da investigação científi ca, no qual Popper introduz a noção de falseabili-

dade como elemento demarcador entre ciência e não ciência. Vargas vê, nesse texto, uma 

tese complementar à de Jaspers. A ciência implica, segundo Jaspers, uma certeza irresistí-

vel que torna suas verdades compulsórias, mas cuja “validade se restringe às circunstâncias 

em que foram experimentadas”5. Por sua vez, Popper diz que as teorias devem poder ser 

falseáveis, para serem científi cas; mas diz também que “não são verdadeiras fora de circuns-

tâncias experimentais em que se expõem como tais”6 como já o afi rmara Jaspers, diz Vargas. 

Qual o valor da complementaridade percebida por nosso autor entre as teses de Jaspers 

e as de Popper? É a de ajudar a compreender a demarcação entre fi losofi a e ciência. Esta 

demarcação está intimamente relacionada com o problema da “verdade das asserções 

científi cas e fi losófi cas”7 e com o esclarecimento do que é ciência. 

Para realizar esse intento, o de esclarecer o que é ciência e o que é verdade, nos âmbitos 

da ciência e da fi losofi a, Vargas retoma o confronto das teses de Jaspers e de Popper, bus-

cando novamente mostrar que são complementares e não opostos absolutos. Apresenta, 

para tanto, inicialmente, a concepção de ciência de Jaspers, evidenciando sua pretensão 

à validade universal, a referência às hipóteses que a fundamentam e o caráter de conheci-

mento que vale por si, que se impõe por si. 

Em seguida, Vargas apresenta a concepção de ciência de Popper, mostrando que nela 

teoria e experiência se conjugam e que o saber daí resultante é essencialmente um saber 

capaz de falseação. O critério de cientifi cidade de um saber é pois a falseabilidade, não a 

verifi cabilidade. A característica da ciência é ser conjectural, teoria só validada enquanto 

não refutada por fatos, quer dizer, enquanto teoria “potencialmente refutável”8. 

Para nosso autor, Jaspers e Popper são opostos complementares, uma vez que a ciência 

exige o contínuo confronto com a realidade, para assegurar suas certezas; mas se impõe 

a nós como verdade inexorável. A idéia de um saber cuja verdade é provisória, compor-

tando reformulações para se aproximar do real seria o denominador comum entre Jaspers 

e Popper. A busca do conhecimento é a busca da verdade e da compreensão de um con-

junto de coisas, decifração de um mundo. A decifração repercute sobre o homem, modifi -

5 Id., ibid., p. 9. Grifo nosso. 
6 Id., ibid. Grifo nosso. 
7 Id., ibid., p. 91. 
8 Id., ibid., p. 93. 
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cando sua relação com os outros homens e também com seu próprio compreender, con-

sigo mesmo e com seu modo de ser. 

Milton Vargas recorre, para expor sua concepção de ciência e verdade, a textos de Vicente 

Ferreira da Silva e de Eudoro de Sousa, assim como a Husserl, Heidegger, De Waelhens, 

Delfi m Santos. Apóia-se, portanto, na escola de inspiração fenomenológica e heidegge-

riana que, em Portugal e no Brasil, difundiu uma nova visão de ciência, verdade, homem, 

marcante desde então na fi losofi a luso-brasileira. 

O pensador aplica ao campo da epistemologia a tese central de sua leitura da história da 

ciência: uma nova teoria não exclui totalmente a anterior, mas responde a novos desafi os, 

aos quais a teoria anterior não foi capaz de responder. Assim, todas as teorias devem ser 

focalizadas à luz do contexto histórico-cultural em que nasceram e ter sua validade cir-

cunscrita aos paradigmas e eventos que pode abarcar, nos marcos de sua atuação possível. 

Mantendo a sua adesão inicial à escola fenomenológica, Vargas discute a questão da 

relação entre verdade e não-verdade à luz dessa escola. Faz, para tanto, o confronto das 

teses da fenomenologia com as do neopositivismo. Afi rma que verdade é “algo que se diz 

de alguma coisa; está portanto [relacionada com a] linguagem (...) [mas] também [é] alé-

theia, descobertura (...) de uma realidade que tendia a encobrir-se por trás das aparências 

enganosas dos fenômenos (...) [daí] verdade é dizer teoricamente o que a realidade (...) é”9. 

Outro marco importante da meditação de nosso autor foi a leitura da obra Lógica, 

Semântica, Metamatemática, de Tarski, cujo capítulo dedicado ao conceito de verdade em 

linguagens formalizadas o impressionou vivamente. O texto de Tarski, descoberto em 

1960, na tradução brasileira, fora publicado em 1935. Põe em relevo as difi culdades para 

se falar da verdade no âmbito da linguagem coloquial. As linguagens formalizadas valem-

-se da escolha de sentenças axiomáticas das quais deduzem conseqüências consideradas 

verdadeiras, desde que obedeçam a regras de inferência previamente defi nidas. Para que 

tais sentenças possam ser verdadeiras em relação ao mundo, as linguagens formalizadas 

deverão ter sentido material. Utilizando o recurso a sentenças comprováveis por dedução 

de axiomas verdadeiros, Tarski construiu uma defi nição geral das sentenças verdadeiras, 

propondo uma classe a que estariam submetidas todas as sentenças verdadeiras. Chamou 

a essa classe de defi nição adequada de verdade, quando dela resultaram sentenças verda-

deiras, isto é, sentenças que satisfaziam todos os objetos de uma classe. 

Em 1952 Tarski publicou outro escrito, Semântica e fi losofi a da linguagem, no qual expôs 

a concepção semântica de verdade, estudando a aplicação da noção a outros ramos de 

ciência, como a Matemática e a Física. 

9 Id., ibid., p. 111. 

Conhecimento e verdade: a fi losofi a da ciência em Milton Vargas

cultura 29.indd   101 27-11-2012   15:42:48



102 | Cultura 29

Inspirado em Tarski, Vargas entende a verdade como expressão adequada à realidade 

como experiência. Essa adequação supõe a coerência lógica do sistema científi co como 

sua condição; e também a verifi cação, que interpreta os dados e o que é expresso por ela. 

Realiza, assim, uma concepção de ciência que implica: coerência lógica, adequação epis-

temológica, verifi cação empírica e certeza irresistível, como suas características, fundindo 

as três vertentes em que se apóia: Jaspers, Popper, Tarski. 

Essa concepção de ciência, fundada na coerência lógica e verifi cação empírica, deve 

contudo levar em conta que há graus de universalidade, de modo que uma teoria científi ca 

só tem validade no horizonte das circunstâncias em que “suas asserções são satisfeitas 

com seus objetos”, tanto no âmbito das ciências dedutivas quanto no das ciências empíri-

cas10. Assim, a teoria aceita como válida, em uma dada época, só pode ser substituída por 

outra mais ampla, que a englobe e responda a novas indagações. 

Mas esse saber, o da ciência, não esgota as possibilidades de conhecimento e pode estar 

sendo posto em uma posição secundária, com a emergência da “tecnicização da ciência”11 

que caracteriza o mundo moderno. Essa refl exão abre o livro Para uma fi losofi a da tecnolo-

gia12. Na primeira parte do livro, dedicada ao tema fi losofi a e ciência, o capítulo inaugural 

aborda a relação entre ciência, técnica e realidade; na segunda parte, o primeiro capítulo 

estuda o logos da técnica. 

Entendendo a ciência como atividade e saber – vinculada desde a sua origem com a 

noção de teoria, que, como assinala, é palavra derivada do grego theoria, signifi cando 

ver, contemplar –, nosso autor faz uma abordagem histórica desse tipo de conhecimento. 

Mostra que, a partir do Renascimento, a ciência deixa de ser apenas um contemplar, um ver 

o essencial, para ser também um atuar, em busca do domínio da natureza. 

A ciência não apenas se torna uma via teórica de compreensão do mundo, mas tam-

bém implica uma face prática, um atuar sobre o mundo. É esquema interpretativo, modelo 

lógico que comporta hipóteses, antecipações e conjecturas sobre sua fi nalidade e/ou 

sobre fatos. A teoria é interpretação da realidade, e há três tipos de modelos interpretati-

vos fundamentais: a fi losofi a, a história e a ciência. Há um vaivém entre a interpretação do 

real pela teoria e a modifi cação do real interpretado, moldado pelo homem. A ciência é 

um tipo de saber teórico, tem estrutura lógica claramente posta; é também atividade e por 

isso, inscrita “na história (...) e deverá ser encarada como um processo”13. Como a fi losofi a, 

a ciência surge do espanto perante o mundo, é teoria que visa conhecer de modo compe-

10 Id., ibid., p. 130. 
11 Id., ibid. 
12 Id., Para uma fi losofi a da tecnologia. SP: Alfa-Ômega, 1992. 
13 Id., ibid., p. 15. 
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tente a ordem do mundo e solucionar problemas práticos. Estreitamente associada a ela, 

a técnica (techné) é habilidade em realizar modifi cações no mundo, servindo ao homem 

para que aí ele viva melhor. O campo da techné abrangia, nas suas origens, as habilidades 

profi ssionais, como a medicina, a arquitetura, a mecânica. É um “saber que só se realiza 

como aplicação prática e não como contemplação”14. Visa modifi car o mundo, intervir na 

natureza. A transformação da natureza, feita pelo homem, leva-o a construir a cultura, 

campo de realidade preenchido por todos os produtos das atividades humanas. 

Relacionando fi losofi a, ciência e técnica, como expressões da cultura e inspirando-se em 

Ortega, Cassirer e Bunge, Vargas discute o logos da técnica. 

Entendendo, na esteira de Cassirer, a cultura “como um sistema simbólico”15, mostra que 

esta vincula-se estreitamente à técnica e à linguagem, evoluindo graças à associação entre 

símbolos, que representam a coisa percebida e organizam a utilização humana dos artefa-

tos. Perspectiva análoga encontra em Ortega, quando este examina, no Meditação sobre a 

técnica, o papel da técnica: levar o homem a viver melhor. 

Mostra que no Renascimento ocorreu “uma confl uência entre técnica, arte e ciência”16, 

dado que, a partir de então, o saber fazer da técnica é orientado pela ciência. O saber 

teórico abandonou o critério de verdade baseado apenas na coerência lógica e buscou, 

formulando conjecturas, confrontar teoria e experiência, aproximando-se da técnica. Mas 

é só no mundo contemporâneo que surge a indagação sobre o logos da técnica. Tal logos 

é a tecnologia, realização conduzida pelo conhecimento científi co: “(...) a tecnologia (...) 

visa específi ca e diretamente as obras ou produtos (...) estuda os materiais, os processos e 

os métodos de projeto, construção e fabricação que são empregados pela engenharia e 

pela indústria (...)”17. 

A essência da técnica é adaptar a natureza ao homem para que ele viva melhor no 

mundo; a da tecnologia é empregar o saber científi co para solucionar os problemas da 

técnica18. 

Situando-se entre o saber teórico, que busca a verdade, e a técnica, que busca a utilidade, 

a tecnologia também constitui um saber. 

Vargas se propõe a construir uma fi losofi a da tecnologia, centrada na indagação sobre 

a sua essência, seu critério de verdade, sua caracterização como saber e seus valores. 

Aspectos ontológicos, epistemológicos, axiológicos e éticos estão envolvidos nessa medi-

14 Id., ibid., p. 18. 
15 Id., ibid., p. 172 e segs. 
16 Id., ibid., p. 178. 
17 Id., ibid., pp. 179-180. 
18 Id., ibid., p. 180. 
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tação. A essência da tecnologia é expressa em sua maneira de ver o mundo, que permite 

ao homem realizar sua busca de uma vida melhor. Modo de ver, modo de desvelar, de 

descobrir e conhecer o mundo, a tecnologia sintetiza, na verdade que estabelece, duas 

fontes diversas das quais emerge: a ciência e a fi losofi a. Da ciência, guarda o critério de 

adaptação entre teoria e experimentação e o dever de passar pelo teste da utilidade para 

ser considerada válida. Da fi losofi a retém a idéia de método, que a torna “um instrumento 

de conhecimento do mundo (...) que emerge da própria tecnologia (...)”19. 

Invocando o texto de Julián Marías Cara ou coroa da eletrônica, Vargas mostra que não 

é possível “eliminar a utilização da tecnologia, nem esperar que ela se auto-limite”20, mas 

sim que submetamos à apreciação axiológica e ética suas implicações, de modo a orientar 

sua utilização. 

Afi rmando a exigência da liberdade política, que possibilita subordinar a utilização da 

tecnologia à valorização da liberdade dos povos e aos direitos humanos, Vargas reconhece 

que, numa civilização técnica planetária, é preciso garantir a defesa do homem. Fala da 

necessidade de o desenvolvimento técnico ser submetido ao que chama de fi ltros sociais. 

Mostra que as sociedades contemporâneas são dotadas de um sistema tecnológico, que 

deve funcionar harmoniosamente, para que o objetivo de viver melhor seja alcançado. 

Em resumo, a meditação sobre as relações entre ciência e verdade, fi o condutor de toda 

a refl exão de nosso estudioso, parte da demarcação entre saber comum e saber científi co, 

entre ciência e fi losofi a, e se desdobra, através de uma abordagem das relações entre ciên-

cia e técnica, e no pensar a respeito da técnica e da tecnologia. Esse percurso é feito sob 

quatro ângulos fi losófi cos: o ontológico, o axiológico, o epistemológico e o ético. 

Inspirado na tradição da escola fenomenológico-existencial e na fi losofi a de Heidegger, 

dialoga também com a obra de Popper e discute criticamente o neopositivismo lógico e as 

contribuições de Popper. Estabelece, desse modo, uma tentativa de superar as oposições 

vigentes entre as correntes fi losófi cas, mostrando a complementaridade e a convergência 

de algumas posições, apesar de sua oposição aparente. O lugar privilegiado dessa conver-

gência é a meditação sobre a linguagem, denominador comum de todas as correntes. É 

na linguagem que se dá a verdade, que o signifi cado aparece ao homem. E Vargas conclui 

apresentando sua concepção de ciência: saber válido que se impõe irresistivelmente, mas 

restrito ao marco teórico que o inspira; e saber de caráter provável, em transformação, em 

evolução, pela substituição de teorias vigentes por teorias mais amplas, sem que haja des-

truição do já alcançado. Assume, no que tange à ciência, uma atitude análoga à de Gaston 

19 Id., ibid., p. 185. 
20 Id., ibid. 
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Bachelard, expressa nas obras do fi lósofo francês sobre o caráter aproximado do conheci-

mento científi co e no La Philosophie du non. Mas, no que tange à técnica, ao discutir suas 

implicações éticas, inspira-se em Heidegger, de modo que, apesar de considerar o saber 

tecnológico um saber que se afi rma como incontornável, no mundo contemporâneo, tam-

bém aponta seus riscos – inevitáveis – e a necessidade de se subordinar a ciência, a técnica 

e a tecnologia a uma ético-axiologia que busque, como na antiga tradição grega, o bem 

viver como seu objetivo último. E na esteira da releitura dessa tradição nosso autor vincula 

estreitamente verdade e arte, imaginação e razão, conhecimento e beleza, como o atesta 

seu último livro, Poesia e Verdade. Ainda aqui a linguagem aparece como o lugar privile-

giado do conhecer, fi o condutor do pensar, no labirinto do mundo. 

 

 

Conhecimento e verdade: a fi losofi a da ciência em Milton Vargas

cultura 29.indd   105 27-11-2012   15:42:49



106 | Cultura 29

cultura 29.indd   106 27-11-2012   15:42:49



| 107

Conhecimento e “senso comum” no pensamento 
de Heraldo Barbuy e de Gilberto de Mello Kujawski

António Braz Teixeira*

1. 

No conjunto heterogeneamente convergente de pensadores que integram a “Escola de 

São Paulo” e cuja actividade especulativa e irradiação cultural marcou as primeiras décadas 

da segunda metade do século passado, é necessário distinguir, numa primeira geração, ao 

lado dos dois grandes mestres-fundadores, Miguel Reale (1910-2006) e Vicente Ferreira da 

Silva (1916-1963), o que tenho designado por “companheiros”, grupo de que fazem parte 

Agostinho da Silva (1906-1994), Eudoro de Sousa (1911-1987), Heraldo Barbuy (1913-1979) 

e Milton Vargas (1914), cujo diversifi cado e livre magistério marcou, de modo signifi cativo, 

autores como Vilém Flusser (1920-1991), Luís Washington Vita (1921-1968), Renato Cirell 

Czerna (1922-2005), Adolpho Crippa (1929-2000) e Gilberto de Mello Kujawski (1929).

Destes, Barbuy e Kujawski, que do magistério do primeiro se reconhece devedor1, sin-

gularizam-se pelo relevo que ambos conferem à noção de senso comum como base ou 

ponto de partida da sua refl exão sobre o conhecimento, ainda que não haja coincidência 

no modo como um e outro o entendem, consequência natural dos diversos mas não anta-

gónicos rumos que seguiu a refl exão de cada um destes pensadores paulistas. 

Com efeito, enquanto o pensamento de Heraldo Barbuy tem o seu ponto de partida na 

ontologia tomista, e em aberto diálogo com aspectos ou posições essenciais do pensar 

seu contemporâneo, a refl exão de Gilberto de Mello Kujawski inscreve-se, decididamente, 

no âmbito do raciovitalismo orteguiano, ao qual, no entanto, não deixa de conferir feição 

própria, vindo a convergir, em aspectos relevantes, com o pensamento de Vicente Ferreira 

da Silva, cujo convívio, igualmente, o marcou2.

2. 

Para o autor de Marxismo e Religião, a Filosofi a não seria uma ciência, mas uma sabe-

doria dos fundamentos ou da realidade última dos seres, sendo, por isso, seu objecto a 

*  Centro de História da Cultura – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
1 Cf. Prefácio a Heraldo Barbuy, O problema do Ser e outros ensaios, São Paulo, EDUSP, 1984.
2 Cf. Discurso sobre a violência e outros temas, São Paulo, Soma, 1985, pp. 149-153.
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essência e a existência dos diferentes seres, visando conhecer a realidade como totalidade 

radical. Daí que consistisse essencialmente em intuição e vivência, pois seria a um tempo, 

visão com os “olhos do espírito” ou captação directa, sem mediação dos sentidos ou da 

experiência, da realidade ou do valor ou do sentido do ser, e experiência interiorizada 

do objecto, ou um viver com a unidade íntima da coisa ou do ser, apreendendo-o na sua 

radicalidade, como de dentro para fora.

Deste modo, para o especulativo paulista, a Filosofi a poderia entender-se num duplo 

sentido. De acordo com o primeiro, confi gurar-se-ia como ontologia ou ciência da essên-

cia e da existência de todos os seres, ao passo que, no segundo, viria a ser sabedoria da 

vida e visão do mundo3.

Daqui resultaria, então, que o saber fi losófi co, por um lado, procura o conhecimento 

dos seres ou das coisas tal como são em si e, por outro, visa esclarecer-nos sobre como 

devemos ser, o mesmo é dizer que terá uma dupla dimensão, simultaneamente ontoló-

gica e ética, concepção que não deixa de apresentar alguma afi nidade com a acolhida por 

Miranda Barbosa alguns anos antes4.

3. 

Este modo de entender a Filosofi a fundamentava a posição crítica do pensador bra-

sileiro relativamente ao positivismo e ao monismo epistemológico cientifi cista que lhe 

subjaz, relativamente aos quais começava por notar ser necessário ter em conta que o 

ser constitui uma realidade radical, que transcende e se distingue do conjunto dos seus 

aspectos superfi ciais ou das suas manifestações que são o objecto das diversas ciências. É 

por isso que o objecto da Filosofi a não é captado por nenhuma ciência particular, já que 

estas consideram o objecto como existindo e não na sua essência e na sua existência, 

como faz a Filosofi a. Esta a razão por que, contrariamente ao que o positivismo sustenta, 

o campo da Filosofi a não se vai restringindo à medida que as diversas ciências progridem, 

visto que o progresso da ciência amplia, em vez de reduzir, o número de problemas cien-

tífi cos, pelo que, se o domínio das inquirições fi losófi cas coincidisse com o das ciências, 

se alargaria com o seu progresso. Acontece, porém, que não é este o domínio próprio da 

Filosofi a, mas sim, como se notou já, o da realidade fundamental, transfísica ou metafísica.

Por outro lado, caberia ter em conta, segundo Barbuy, que a verdade profunda e radical 

não é susceptível de ser provada, como não logram sequer ser provados os pontos de par-

3 O problema do Ser, cit., pp. 79-81.
4 Lógica. Ensaio esquemático de uma lógica pura como fundamentação mediata de uma teoria axiológica, 

Coimbra, 1940.
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tida das ciências da natureza, visto que estas explicam a realidade recorrendo a entidades 

como o número, a extensão, as propriedades, que são inexplicáveis, vindo, por isso, as 

demonstrações científi cas a fundar-se em princípios indemonstráveis.

Aconteceria, ainda, que, para o autor de O problema do Ser, a ciência não era uma visão da 

realidade ou uma teoria nem, sequer, uma sabedoria da acção moral ou uma prática, mas 

constituiria tão-só uma poiética, uma técnica de fazer, um instrumento de acção, incapaz de 

dar resposta às grandes interrogações metafísico-ontológicas e axiológicas do ser humano.

Aditava ainda o fi lósofo brasileiro que a tentativa da ciência de explicar tudo através do 

discurso racional e do método matemático não podia deixar de ter na sua base a ignorân-

cia ou o esquecimento de que há verdades essenciais que unicamente através do mito, da 

poesia ou da música podem ser adequadamente expressas.

Também o racionalismo foi alvo de exigente crítica fi losófi ca de Heraldo Barbuy, susten-

tando o especulativo paulista que o seu erro principal estava em considerar a realidade 

como um conjunto de relações, esquecendo que estas só existem devido à natureza das 

coisas. Daí que o racionalismo viesse a consistir no domínio total do abstracto sobre o 

concreto, do senso da relação sobre o senso da objectividade, culminando, por isso, na 

negação da própria realidade, a qual é constituída por essências e existências reais e não 

por relações abstractas5.

4. 

Advertia Barbuy que os primeiros princípios são, necessariamente, indemonstráveis, 

visto que, se, porventura, fossem susceptíveis de demonstração, não seriam primeiros. Esta 

a razão pela qual a Filosofi a vem a refl ectir ou a pressupor uma visão fundamental ou uma 

intuição que é, a um tempo, de natureza religiosa, intelectiva, volitiva e emotiva. Notava 

porém o pensador brasileiro que estes diferentes aspectos ou modos de intuição fi losó-

fi ca – que assumem diverso sentido e importâncias nos vários fi lósofos, já que nuns, como 

Eckart ou Böhme, prevalece a dimensão religiosa, noutros, como Platão, Aristóteles ou 

Descartes, domina a intelectiva, enquanto em Fichte ou Nietzsche é, fundamentalmente, 

volitiva e em Bergson e William James é, assumidamente, emotiva – não põem em causa a 

intrínseca unidade do acto intuitivo, pois todos eles não são mais do que diferentes formas 

de apreender a essência, a existência, o valor e o sentido último dos seres, constituindo, 

por isso, um único e mesmo acto em que o homem pensa, quer e sente.

Com efeito, assim como é a intuição intelectiva que nos dá os princípios racionais da evi-

dência, é a intuição volitiva que nos fornece a consciência imediata do mundo exterior, e a 

5 O problema do Ser, cit., pp. 85 e 139-153.
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intuição emotiva que, unida, num único todo, com as faculdades intelectivas e volitivas, dá 

origem à intuição mística e religiosa, à vivência íntima da comunhão com o sobrenatural.

5. 

Para o fi lósofo paulista, estes três modos de intuição, através dos quais logramos captar 

os três aspectos essenciais da estrutura do ser objectivo e subjectivo, a essência, a existên-

cia e o valor, pressupõem, necessariamente, a afi rmação do ser, a qual, por sua vez, não 

pode deixar de pressupor a afi rmação da faculdade de captação do inteligível. Assim, estas 

três intuições ou modos de intuição, correspondentes ou relativos aos três grandes domí-

nios da actividade do espírito – inteligência, vontade, afectividade –, vêm a corresponder, 

no plano da estrutura do ser objectivo, à intuição da essência, da existência e do valor, 

cumprindo, contudo, não esquecer que estas três regiões, a um tempo subjectivas e trans-

-subjectivas, constituem um todo unitário, que, subjectivamente, se acha subordinado à 

inteligência e, objectivamente, à inteligibilidade6.

Porque, como se notou já, para Heraldo Barbuy, o objecto da Filosofi a é a realidade fun-

damental, não só a origem da refl exão fi losófi ca vem a encontrar-se na meditação sobre o 

mistério e a essência da Natureza, como o seu horizonte não pode deixar de vir a confun-

dir-se com o mesmo mistério.

Efectivamente, a realidade oculta-se ao mesmo tempo que se revela ou desvela, pelo 

que a demanda fi losófi ca se encontra como que cercada e constrangida pelo mistério, a 

ponto de poder dizer-se que este é algo em que o homem está imerso e vive nele próprio 

e tudo o que entra na vida e no mundo entra, necessariamente, também no mistério. Deste 

modo, a Filosofi a não poderá nunca limitar-se ou conter-se numa fria investigação racional 

da existência e da essência dos seres ou dos entes, mas envolve, inevitável e incoercivel-

mente em si, o mistério em que o homem se encontra radicado, traz sempre no seu bojo 

uma inescapável preocupação com o mistério do mundo e o destino do homem7.

6. 

No entender de Heraldo Barbuy, o senso comum viria a ser, precisamente, a intuição ori-

ginária e profunda da realidade concreta, razão particular, intuição concreta que cons-

titui uma relação directa entre o sujeito e o mundo, confi gurando-se, assim, como uma 

faculdade interna que distingue, centraliza e coordena as impressões recebidas de fora, 

vindo a assumir importância decisiva no processo de conhecimento, dado estabelecer 

6 Idem, pp. 31-32 e 83-85.
7 Idem, pp. 85-87.
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um nexo entre o conhecimento intelectual abstracto e o concreto da experiência vital. 

Dado ser a fonte ou a raiz das intuições originárias, concretas e profundas da realidade, o 

senso comum, será, então, a faculdade que confere unidade à experiência vital, ligando o 

homem tanto ao mundo dos objectos particulares como à universalidade dos conceitos. 

Porque é uma faculdade que, sendo embora distinta, é comum a todas as faculdades que 

ligam o homem ao mundo real, “dominando-as e unifi cando-as numa síntese”, o senso 

comum vem a coincidir com o que tanto se pode designar como “sabedoria da vida, como 

visão da essência e de mistério da realidade, intuição íntima da realidade ou faculdade que 

forja as experiências comuns”8.

Por outro lado, era esta natureza do senso comum que explicaria que, sob a forma de 

consciência sensível ou moral, ligada à inteligência, produzisse o sentimento da persona-

lidade e o autoconhecimento, que radicava naquilo que Barbuy chamava a “substanciali-

dade do indivíduo” e a sua identidade consigo mesmo e sem o qual não seriam possíveis 

a coesão interna nem a experiência interior vivida. 

Com efeito, visto resultar da fusão da sensibilidade com a inteligência, o auto-senti-

mento ou sentimento de si não só é algo concomitante ao sentimento, por via do qual o 

próprio sentimento se confi gura como tal, como é ele que confere sentido às experiências 

íntimas de cada sujeito, vindo a traduzir aquela intuição inefável que tem cada indivíduo 

de ser uma entidade distinta de todos os outros. 

Assim, quando o homem se coloca na perspectiva do senso comum, sente-se ou sabe-se 

dotado de uma existência que afi rma o ser pelo existir, de uma existência contingente, que 

se encontra limitada ou condicionada por uma essência imperfeita, pelo que a sua evo-

lução não pode deixar de se achar limitada pela possibilidade de evoluir, dado ser acto e 

potência em cuja base se encontra uma substância individual fi nita, pelo que a existência 

se vem a traduzir na afi rmação do particular.

De igual modo, a sabedoria de vida que o senso comum também é eclipsa-se ou entra 

em crise na medida em que as faculdades intelectuais do homem se afastam ou dissociam 

da consciência sensível, dando lugar a uma série de explicações ou de sistemas totalmente 

baseados no abstracto e que pretendem orientar a vida, cuja sabedoria não é nem pode 

ser outra senão a da experiência concreta e individual de cada ser humano. Efectivamente, 

a crise do senso comum começa quando ocorre a separação ou a cisão entre os planos inte-

lectivo e sensitivo, quando se quebra a íntima unidade entre ambos e a vida anímica passa 

a ser dominada pelo senso relacional abstracto, esquecendo ou desligando-se de todos 

os valores particulares e concretos. Eis porque, para Heraldo Barbuy, o racionalismo repre-

8 Idem, pp. 133-135.
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sentaria a crise do senso comum e a instauração de um mundo desprovido de sentido, já 

que este supõe a duração, pois só tem sentido o que dura, o que vive, o que se cumpre, o 

que se salva, o que se perde.

Ora, o tempo científi co, porque é uma sucessão quantifi cativa, de cujo âmbito são excluí-

dos todos os valores qualitativos, nega o tempo heterogéneo e, com ele, a vida e, porque, 

para ele, “todos os momentos são meras repetições do idêntico, a criação tem que ser 

explicada mecanicamente, a redenção, alegoricamente, a liberdade, subjectivamente”9.

Deste modo, para Barbuy, a noção de senso comum se, num primeiro momento, é condi-

ção de possibilidade de todo o conhecimento e todo o saber, vem, depois, a assumir uma 

fundamental signifi cação e dimensão antropológica e a projectar-se na mais alta região 

metafísica, a do sentido religioso da vida do homem.

7. 

O tratamento da noção de senso comum, no pensamento de Gilberto de Mello Kujawski, 

do mesmo passo que surge também em contraposição ao racionalismo, de que Descartes 

é paradigma, é considerada a partir da distinção entre ela e a de bom senso, de cartesiana 

raiz10.

Convergindo com Barbuy em pensar que a razão racionalista moderna, tendo come-

çado por perder o sentido do mito e do maravilhoso, acabou por vir, igualmente, a perder 

o contacto com a realidade e com a presença concreta e viva das coisas e dos seres, colo-

cando em seu lugar abstractas equações, e reduzindo a realidade e a estrutura do universo 

ao puro domínio do mensurável e do quantitativo11, o autor de Introdução à metafísica do 

perigo afasta-se, decididamente, dele no modo como entende a noção de senso comum, 

já que pensa que tal noção reveste o sentido corrente de “um modo de pensar irracional, 

anónimo e mecânico, que não se questiona, não tem origem certa e determinada e é exe-

cutado maquinalmente”. 

Apresenta-se, pois, como o modo de ser, pensar e agir da comunidade ou do comum 

das pessoas, coincidindo com a opinião pública, com o lugar-comum, cujo fundamento 

são as convenções sociais, os usos e as opiniões estratifi cadas na sociedade e cuja legi-

timidade é maciça, duradoura e inquebrantável, dado encontrar-se apoiada na força das 

crenças e dos usos sociais que, para a maioria das pessoas, são tidos como sendo a própria 

realidade. Constitui, por isso, algo indiscutível, que se aceita ou em que se acredita, não 

9 Idem, pp. 61, 138, 146, 153-159 e 163-165.
10 Cf. Descartes existencial, Herder, São Paulo, 1969 e O elmo de Mambrino, Lisboa, INCM, 1999.
11 O elmo de Mambrino, pp. 10 e 43.

cultura 29.indd   112 27-11-2012   15:42:49



| 113

por ser evidente, mas por ser aquilo que “todos sabem”, por se impor a todos de modo 

inconscientemente compulsivo12.

Já quanto ao bom senso, acolhe Gilberto de Mello Kujawski a noção que Descartes dele 

dá no Discurso do método, ou seja, na interpretação do ensaísta brasileiro, e em contra-

posição ao senso comum, como “modo de pensar essencialmente pessoal, responsável, 

próprio do indivíduo, espiritualmente separado do anonimato da massa ou do colégio dos 

doutores”, como algo que a pessoa ou o sujeito executa a partir de si mesmo, com o seu 

entendimento livre e independente de qualquer pressão externa e cuja legitimidade se 

baseia na evidência, no ser manifesto de algo que é como é e não de outro modo, algo que 

é pensado e visto com a luz da inteligência própria ou de cada um, o que signifi cará, então, 

que é na consciência que se encontra a única e insubstituível fonte de todo o pensamento. 

Assim, o bom senso virá a coincidir com a razão, entendida como acção intelectual que põe 

o homem em contacto com a realidade.

De igual modo, para Kujawski, apoiado aqui na lição orteguiana, “pensar”, à luz da razão 

ou do bom senso, é estar na presença da coisa, para dela extrair o seu sentido ou o seu 

logos, o que quererá dizer, então, que só nos é possível pensar quando nos achamos, direc-

tamente, em presença da coisa e que, quando, em vez da sua presença, temos dela apenas 

a sua representação, pensá-la se nos torna impossível. 

Adverte, contudo, o pensador paulista que aquilo que vemos quando vemos uma coisa 

não é uma coisa mas uma presença em acto, ou seja, para Kujawski, “algo que acontece no 

momento de um enredo”, e não uma substância existente em si e por si, o que signifi cará 

que, cada vez que apreendemos uma coisa, não a apreendemos isolada na sua singulari-

dade, mas integrada num determinado contexto, numa série de coisas que lhe são afi ns.

Mas se, como pretende o ensaísta brasileiro, percebemos sempre as coisas, ou as pre-

senças, numa determinada linha de coexistência ou sucessão, necessário será concluir que 

a nossa percepção da realidade é sempre narrativa e não descritiva, pois percebemos as 

coisas, sequencialmente, ao longo do tempo. 

Percebemo-las deste modo porque “a própria realidade se constitui de forma narrativa”, 

pois constitui-se na mesma dimensão da realidade radical que é a vida mesma, a qual é 

algo que acontece, ao longo do tempo. Deste modo, para o autor de O signo de Sagitário, o 

real não é coisa mas algo que está acontecendo, não isoladamente, mas ligado em cadeia 

com outros acontecimentos, passados e futuros, constituindo com eles um enredo, um 

entrecho, uma narrativa.

12 Idem, pp. 11-26 e 47.
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Acontece, porém, que esta narração, porque é um instrumento de familiarização do 

homem com o mundo, se move no domínio das crenças, razão pela qual a noção vulgar ou 

corrente de realidade vem a enquadrar-se num categoria própria do senso comum, apa-

recendo como aquilo em que todos acreditam, o que se repete sempre do mesmo modo.

Por outro lado, se, como acima se notou, para Kujawski, na senda de Ortega y Gasset, a 

razão é “toda a acção intelectual que nos põe em contacto com a realidade”, a sua função é 

tão-só a de apreender a realidade sob qualquer forma, incluindo o movimento, a alteração 

ou a fl uidez temporal, e não na sua identidade e invariabilidade, na sua essência eterna e 

absoluta. Daí que, para ambos os pensadores, a razão seja, de raiz, razão vital, pois a razão 

original e primeira é o mesmo que viver, por não ser possível viver sem entender, sendo 

este tanto mais autêntico e pessoal quanto mais apropriadamente for de cada sujeito. Daí, 

também, que, da perspectiva do sujeito, a evidência se apresente como a forma que torna 

legítimo o entendimento, por ser nele e para ele que a evidência se manifesta.

Cumpre atentar, também, que, na vida, o homem, cada homem, não se acha sozinho, 

isolado, mas se encontra sempre no mundo, entre pessoas e coisas e em relação com umas 

e com outras, o que torna presente o senso comum, com o qual não é possível nunca rom-

per totalmente, dado que, sem ele, seria impossível o convívio com os outros, pois ele se 

encontra presente na língua em que comunicamos, nas crenças, nos usos, nas opiniões 

que compartilhamos e que vêm a constituir a substância do mundo social, apresentando-

-se, por isso, como insuperável nexo que nos une à comunidade em que vivemos a nossa 

vida e que faz que, por mais pessoal e singularizado que seja o exercício da razão de qual-

quer pessoa, por mais discordantes que sejam as suas opiniões das vigentes na sociedade, 

não lhe é possível viver nela sem um mínimo “denominador comum de vigências mentais 

inexoráveis, recebida com a própria língua materna e sua carga de chavões quotidianos”.

Deste modo, para Gilberto de Mello Kujawski, o bom senso, ou a razão, não vem a ser a 

pura negação do senso comum mas a sua “depuração” ou personalização, a sua apropria-

ção pela consciência individual, actuando como sujeito criador do próprio senso comum e 

ao fazê-lo, ao polemizar com o impessoal, o anónimo e o inautêntico que o constitui, vem 

a sustentar-se nele e a incluí-lo no seu próprio horizonte.

Assim, conclui o especulativo brasileiro, “o bom senso só encontra o seu destino concreto 

ao reabsorver o senso comum”, uma vez que “a volta às coisas exige a reconquista da rea-

lidade com sua espessura, seu peso, sua diversidade (tarefa do senso comum), de sorte a 

possuí-la como substracto de possibilidades não só pragmáticas, como teóricas, estéticas, 

éticas e culturais (tarefa do bom senso)”13.

13 Idem, pp. 28-32, 43-46 e 104-105.
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Miranda Barbosa – O último clássico 

Miguel Real*

Professor universitário em Coimbra, defensor ao longo de toda a sua obra de uma “lógica da 

inerência” como estrutura essencial de uma fi losofi a fundamental1, integradora das “moder-

nas lógicas [matemáticas] de relação”2 na “tradição escolástico-aristotélica”, superando esta 

numa síntese actual, Arnaldo Miranda Barbosa encontra-se na base da revolução pedagógica 

de 1957 que libertou o ensino universitário de Filosofi a do ensino de História, prestando-lhe 

densidade teórica própria (ainda que não introduzindo a disciplina de “Metafísica”), alimen-

tando assim uma vasta geração de estudantes até à reforma do ensino de 1975/763.

Face à pureza analítica (neste caso, a priori) da lógica de Miranda Barbosa, Fradique 

Morujão, no “Prefácio” às Obras Filosófi cas deste, chama a atenção para a ausência de 

tematização dos juízos sintéticos, explicando:

Admiti-los seria pressupor a solução de problemas que só posteriormente serão discutidos 

no âmbito da gnosiologia e da ontologia. A síntese pressupõe o tempo, pois o predicado 

desse juízo vem juntar-se, no tempo, ao sujeito; é acrescentado a este. Todos os juízos são, 

pois, analíticos; o predicado está contido no sujeito, é inerente ao sujeito, e a lógica fi losófi ca 

que o pensador coimbrão pretende estabelecer como disciplina inicial é uma analítica trans-

cendental dos pensamentos. Nada se dirá respeitante à realidade ontológica dos objectos a 

que os pensamentos se reportam, apenas se pode afi rmar a sua aparência de realidade ou de 

* CLEPUL – Centro de Literaturas e Culturas Europeias e Lusófonas da Faculdade de Letras de Lisboa.
1 Cf., para além dos seus textos teorético, como a tese de licenciatura, de 1940, “Lógica – Ensaio 

esquemático de uma lógica pura como fundamentação mediata de uma teoria axiológica”, ou a tese 
de doutoramento, de 1947, “A Essência do Conhecimento”, outros textos de carácter mais empenhado, 
como, por exemplo, o de 1947, “A organização hierárquica da sociedade cristã”. Todos os textos citados de 
Barbosa de Miranda referem-se a Obras Filosófi cas (org. e pref. de Alexandre Fradique Morujão), Lisboa, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1996, doravante referenciada OF. De Alexandre Fradique Morujão, 
cf. igualmente a entrada «Barbosa, Arnaldo Casimiro de Miranda», in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira 
de Filosofi a, São Paulo-Lisboa, Verbo Editora, 1989, t. I, col. 602.

2 Barbosa de Miranda, “A organização hierárquica da sociedade cristã”, in OF, p. 449, n-r-pé.
3 Sobre este tema, cf. Francisco da Gama Caeiro, “Miranda Barbosa e a Filosofi a em Portugal”, in AA. VV., 

Introdução ao Pensamento Filosófi co de Miranda Barbosa, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
1997, pp. 103-118.
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transcendência. Não pode tomar posições que só mais tarde [na ordem do sistema fi losófi co] 

serão discutidas e fundamentadas. Deverá confi nar-se à análise dos pensamentos enunciati-

vos, dos seus elementos – os conceitos – e das suas relações – os raciocínios –, pois os conhe-

cimentos apresentam-se sob a forma lógica de juízos e a forma canónica do juízo é S e P.4

Eduardo Abranches Soveral, em 1997, explicita mais claramente o estatuto fi losófi co da 

lógica de Miranda Barbosa:

Destinada a fundamentar todos os conhecimentos, a Lógica pura não podia depender 

de nenhum pressuposto de ordem gnosiológica. Deveria iniciar-se, pois, com uma análise 

da ideosfera, tam como directamente presente à consciência. Repare-se que tal análise se 

situava assim no plano de uma fenomenalidade subjectiva que só mediata e imperfeita-

mente – por não aceitar pressupostos gnósicos, mas também por ter unicamente em vista a 

existência da esfera dos objectos (uma vez que a existência dos pensamentos já era tida por 

certa) – se poderá considerar como transcendental. Sobre os resultados de tal analítica se 

haveria então que fundamentar dialecticamente a existência exterior dos objectos. Miranda 

Barbosa não o faz nesta sua dissertação de licenciatura. Fá-lo-á na sua tese de doutoramento 

(...), onde a analítica da Lógica pura é deliberada e coerentemente exposta como analítica 

transcendental, e onde conclui, fi nalmente, por um realismo crítico.5

No entanto, se, em 1943, no texto acima citado, Miranda Barbosa intenta uma superação 

da lógica “escolástico-aristotélica” através da aportação de novas problemáticas e metodo-

logias trazidas pela lógica moderna, no que diz respeito à confi guração geral da “fi losofi a 

enquanto sistema”, a matriz do seu pensamento é indubitavelmente de fundo tomista:

Sempre detestei tudo quanto fosse imperfeito e parcelar, por isso, me aborreceram as ciên-

cias em geral (e particularmente a matemática pela sua quantifi cação exclusiva e pelo seu 

dogmatismo impertinente), e sempre, a propósito de tudo, procurei saber a profunda “ver-

dade das coisas”. Quando me relacionei com os problemas fi losófi cos, uma questão me pare-

ceu mais aguda do que todas as outras: a do sentido da vida. Em vários sistemas fi losófi cos 

encontrei sugestões curiosas para a resolver; nenhum, porém, me convenceu. No entanto, 

de todas as correntes, duas me pareceram chegadas à solução verdadeira: o tomismo e a 

fi losofi a dos valores.6

4 Alexandre Fradique Morujão, “Prefácio” a OF, p. 14.
5 Eduardo Abranches Soveral, “Algumas notas sobre a génese do pensamento de Miranda Barbosa – Da 

lógica pura à analítica transcendental”, in AA. VV., Introdução ao Pensamento Filosófi co...., ed. cit., p. 49.
6 Miranda Barbosa, “Introdução” a “Lógica. Ensaio esquemático ..”. [1940], in OF, p. 24
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Nesta “Introdução” à sua tese de licenciatura, escrita com 24 anos, com evidentes seme-

lhanças com trechos do Discurso do Método, de Descartes7, Miranda Barbosa tenta encon-

trar a ideia apodíctica pela qual não só não pudesse de todo duvidar como se constituísse 

como base a partir da qual deduzisse toda a sua fi losofi a:

Quando me propunha, então, continuar o caminho que traçara, vi-me perdido num 

deserto de dúvidas, e, para que não me tentasse pelos desvios do erro, resolvi adoptar um 

critério pelo qual distinguisse as verdades e as separasse dos enganos. Este critério foi o da 

“evidência”, ou melhor, o da “coacção”, o qual consistia em aceitar não todos os pensamentos 

formados por ideias claras e distintas (como o fi zera Descartes), mas apenas aqueles de que 

me fosse totalmente impossível duvidar. Neste caso se encontravam certas verdades, como 

o princípio da contradição, e certos conhecimentos tão simples e tão evidentes que, por mais 

voltas que desse ao meu espírito, não encontrava possibilidades de os admitir como falsos. 

E, então, assentei em que se pudesse encadear os meus conhecimentos acerca do mundo e 

da vida num sistema de razões que se impusessem ao meu espírito da mesma forma que o 

pensamento “2+2=4”, eu me daria por completamente satisfeito. Pois, em face deste pensa-

mento eu não tinha liberdade para duvidar que ele fosse verdadeiro, porque a sua evidência 

se impunha coactivamente ao meu espírito e nem as mais arrojadas suspeições dos cépticos 

dela me podiam libertar.

Possuindo este critério de verdade, lancei-me à procura de um conhecimento metafísico 

de que também não ousasse libertar-me e, entre muitos que topei, um só me pareceu que 

satisfazia a condição desse critério: esse conhecimento que se ergueu e desprendeu de todas 

as dúvidas foi o “cogito”, que a fi losofi a cartesiana me ensinara a descobrir. Mas o que me 

pareceu inerente ao pensamento não foi logo a minha existência, pois eu não sabia se existia 

apenas como faculdade de pensar, foi a existência ideal do conteúdo do pensamento, isto 

é – a existência dos pensamentos que eu pensava. Assim, pude assentar nesta fórmula: “Eu 

penso, logo existem os meus pensamentos”, da qual deduzi todas as consequências que ela 

potencialmente encerra [isto é, a construção de uma lógica pura].8

Deste modo, fundados neste princípio “coactivo”, critério absoluto da verdade, os estu-

dos lógicos de Miranda Barbosa inserem-se numa sistemática do pensamento pelo pró-

prio pensamento, independente de projecções ou consequências no campo do conhe-

cimento:

7 Cf., por exemplo, OF, pp. 26 a 29. 
8 Miranda Barbosa, OF, p. 27.
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É óbvio que a esta parte da investigação lógica haverá de seguir-se a Dialéctica – isto é, a 

segunda parte da Lógica pura. O problema que depois cumprirá discutir é o do conhecimento, 

por isso, a Gnosiologia se afi gura a disciplina fi losófi ca que sucederá imediatamente à Lógica. 

Dada a hipótese (que, neste momento, para mim, é já certeza) de que a solução do problema 

essencial do conhecimento há-de ser a “realista”, então se nos deparará um mundo real de 

objectos e, portanto, uma Ontologia haverá de construir-se para o desvendar na sua essência, 

nas suas causas e nos seus limites.9

Neste seu ensaio sobre a Lógica, Miranda Barbosa não deixa de criticar a nova lógica ou 

a “Logística”, assentando a sua crítica em três ordens de razão, de evidente frágil (se não 

apressada) inspiração: 

Se abarcarmos a Lógica moderna numa visão sintética, concluímos:

• que ela raras vezes segue na esteira da Lógica tradicional e quando isso acontece se desen-

volve numa engrenagem complicada e estéril continuadora dos escolásticos decadentes;

• que, na generalidade dos casos, ela surge como uma reacção contra a Lógica tradicional, 

mas que é absorvida por questões que lhe são alheias, quer sejam metodológicas, quer psi-

cológicas, quer gnosiológicas, quer metafísicas;

• fi nalmente, que em nenhum caso ela consegue ser uma ciência pura de análise e sistema-

tização dos pensamentos com uma fi nalidade de fundamentação fi losófi ca.10

Porventura devido a esta insufi ciente fundamentação da sua contestação à lógica 

moderna, o autor, em 1943, já propõe, como acima referimos, a integração de alguns pro-

cessos simbólicos no seio da lógica clássica. E, na sua tese de doutoramento, de 1947, já 

usa abundantemente a notação matemática da lógica contemporânea. Nesta, Miranda 

Barbosa, contra a pura tradição escolástica portuguesa, reabilita Descartes (como já em 

1940 não só o citara como incorporara no seu pensamento o estilo cartesiano do Discurso), 

diferenciando o realismo ontológico deste (um realismo “crítico”, consentido após a ins-

tauração da “dúvida”) do “realismo ingénuo” aristotélico-tomista11, pressupondo nós que 

onde se lê “ingénuo” deveria ler-se “natural”. Na página seguinte (p. 224), Miranda Barbosa 

distancia-se da fenomenologia que, a partir de Braga, com a Revista Portuguesa de Filosofi a, 

9 Idem, ibidem, p. 29.
10 Idem, ibidem, p. 40.
11 Cf. Miranda Barbosa, “Essência do conhecimento”, in OF, p. 223. Para uma visão geral deste tema – o 

cartesianismo – na obra de Miranda Barbosa, cf. José Esteves Pereira, “Descartes no pensamento de 
Miranda Barbosa”, in AA. VV:, op. cit., pp. 89 – 102.
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e de Coimbra, com os estudos de Joaquim de Carvalho, começava então a impor-se nos 

estudos fi losófi cos portugueses.

Como se constata, o classicismo lógico e gnosiológico de Miranda Barbosa não deixa de 

incorporar novas problemáticas fi losófi cas (os estudos matemáticos aplicados à lógica; a 

reabilitação de Descartes face ao tradicionalismo escolástico e tomista português), inte-

grando-as, porém, numa formalização sistemática e num léxico próprio que, em última 

análise, primam pela dominância do classicismo fi losófi co. Miranda Barbosa é um clássico 

a pensar a modernidade e a contemporaneidade, retirando destes dois novos horizontes 

elementos que elastifi cam e problematizam a sua visão, mas não a negam. Possivelmente, 

o melhor exemplo desta sua dominante atitude fi losófi ca clássica (um sistema universal, 

uma lógica estatuída como organon, uma coerência racional entre as partes do sistema) 

encontra-se inscrito na sua crítica contra as “fi losofi as da existência” no artigo Essência e 

Existência na Metafísica Contemporânea, de 1959:

Mesmo aceitando que a “existência” precede a “essência” [conhecida tese de Jean-Paul 

Sartre], ou que a primeira não é mera perfeição da segunda, não poderia haver autêntica 

fi losofi a que não fosse também fi losofi a de “essências”. Se uma das teses fundamentais da 

fi losofi a existencial é a de que não encontramos a razão da nossa existência, isso não pode 

signifi car, como alguns pretendem, que haja “existência” sem “essência”. Rejeitar a investiga-

ção das essências seria negar a possibilidade de uma analítica fi losófi ca dos pensamentos [a 

sua eterna questão de uma “lógica pura”], seria refugar os resultados do método fenomeno-

lógico, em que assentam as principais correntes da fi losofi a existencial, seria até impedir a 

averiguação ontológica da existência. O real não é constituído por “essência” sem “existência”, 

mas o pensamento só pelas “essências” conceituais pode atingir a realidade dos “existentes” 

[exactamente como desde 1940 Miranda Barbosa vinha fazendo].12

E, curiosamente, o argumentário desenvolvido contra a tese sartriana da precedência 

ontológica da existência sobre a essência vai Miranda Barbosa buscá-lo – sempre de um 

modo clássico – “ao mestre da Universidade de Coimbra, “Doctor Eximius”,13 Francisco 

Suarez, defendendo, como o faz desde 1940, que “a ontologia tenha que alicerçar-se 

metodicamente numa lógica e numa gnosiologia”14, isto é, Miranda Barbosa responde 

aos reptos da fi losofi a europeia do seu tempo com as teses e os postulados da fi losofi a 

clássica.

12 Miranda Barbosa, “Essência e existência na metafísica contemporânea”, in OF, p. 477.
13 Idem, ibidem, p. 476.
14 Idem, ibidem, pp. 478-479.
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Assim na fi losofi a, assim na refl exão que o autor enceta sobre a sociedade contemporâ-

nea, contemplando-a com os específi cos olhos de um clássico. Quatro são os textos onde 

esta refl exão é fortemente patenteada: Organização Hierárquica da Sociedade Cristã, de 

1943, que já citámos a propósito do sentido da lógica do autor, Tradição Cultural Portuguesa 

e o Pensamento Contemporâneo, de 1961, Papel da Cultura Portuguesa no Mundo, de 1965, 

e Individualidade da Cultura Portuguesa, de 1972, um ano antes do seu falecimento. No 

primeiro texto, Miranda Barbosa intenta desmontar o mito da igualdade social prevale-

cente na Europa central após a Revolução Francesa de 1789, isto é, de um dos mais sóli-

dos objectivos de política social que atravessa toda a contemporaneidade. Fá-lo em nome 

de uma “ordem nova cristã”15 restauradora do modelo de “homem universal” fundado na 

nobreza ou no “nobre”16, modelo oposto ao igualitarismo dominante nos séculos XIX e XX, 

que “procurou fazer do mais humilde artífi ce um pequeno e ridículo «homem universal»”17. 

Como na fi losofi a, Miranda Barbosa aceita aportações à sua visão classicista da história, 

não cristalizando o grupo social da “nobreza” numa exclusiva genealogia de sangue, 

fundando-a igualmente no “amor” e no “exemplo”18, aceitando que elementos das classes 

populares, como “servidores” da sociedade, se elevem hierarquicamente, merecendo-o, a 

um estatuto socialmente superior:

... o princípio da instituição da nobreza pode em grande parte resolver o problema cristão 

da dignifi cação da família, e a criação de uma nobreza rural pode chamar de novo o homem 

à terra e atribuir à Província a sua legítima função. Também só a existência de uma nobreza 

permite um equilíbrio estável de poderes, como no estado ideal do Aquinense, serviço muito 

para atender e louvar num tempo em que o mundo anda sobressaltado com o receio de cair 

na anarquia ou na opressão.

Não se creia, porém, que na hierarquia cristã da Nova Ordem uma classe pode assentar nas 

ideias de “barreira” e de “nível”, como na sociedade burguesa em que vivemos. Assim como 

a natureza não dá saltos, a ordem hierárquica deve ser contínua e dentro das classes tem de 

haver uma graduação das famílias e das pessoas, de tal modo que possa existir maior dife-

rença entre duas pessoas que estão nos dois extremos da mesma classe do que entre duas 

pessoas de classes diferentes, mas de graus sucessivos.

É por isso que, em meu juízo, o princípio da hierarquia só se harmoniza bem com um 

regime integralmente escalonado: assim como há um Deus no Universo e um Papa na Igreja, 

15 Miranda Barbosa, “A organização hierárquica da sociedade cristã”, [1943], in OF, p. 472.
16 Idem, ibidem, p. 470. 
17 Idem, ibidem. 
18 Idem, ibidem, p. 471.
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dentro de cada nação deve haver um primus inter pares que a todos subordine. Só assim a 

nobreza se não transforma numa aristocracia arrogante e tumultuosa e a ordem social não 

encobre, na gestação, a guerra civil.19

Assim, em função de tal objectivo, há que “empreender uma [nova] teoria da nobreza” 

contra o “ideal luciferino da Igualdade”, expresso, por exemplo, na “uniformização do 

ensino para todas as camadas sociais”20.

Hierarquia versus igualdade, “nobreza” versus indiferenciação social, força anímica das 

sociedades antigas contra o economicismo e o politicismo das actuais sociedades, é o 

mesmo que dizer, nesta vertente, de novo se impõe a visão classicista de Miranda Barbosa 

contra o modernismo liberal e democrático europeu.

Nos outros três textos referidos, escritos já na década de 60 e, o último, já entrado na 

década de 70, a “teoria da nobreza” da década de 40 de Miranda Barbosa desaparece para 

dar lugar a uma teorização (muito cara a Álvaro de Ribeiro e a António Sérgio) sobre a exis-

tência e necessidade de um “escol” que oriente a “pátria”, um “escol” intelectual, mas tam-

bém político e social. O sentido fi losófi co, porém, é o mesmo de 1947: 1. contra a “ascensão 

caótica das multidões”21, que, catorze anos antes, designava por “ideologia igualitarista”; 

2. a restauração de um “escol qualifi cado”22 que restabeleça “o ideal cristão de hierarquia”23, 

que, diferentemente de outros países europeus, tem conduzido Portugal à decadência. 

Assim, o “escol” constitui-se, em cada época, como síntese superior da cultura de um povo:

Se a cultura é a ontifi cação humana de valores, há nela, como em todas as realizações 

humanas, transfi nita possibilidade de graduação. As maiores, as autênticas obras culturais, 

não são feitura de massas; gera-as um escol, e só depois se transmitem às multidões recepti-

vas, capazes de imitar, mas impotentes para a originalidade criadora.

Cada época simboliza em determinado tipo humano o ideal realizador de valores – o herói 

homérico, ou o sábio clássico, ou o santo e o cavaleiro medievo, ou o homem universal do 

Renascimento -, e em cada época o escol procura encarnar e reproduzir os paradigmas. A 

cultura de uma época tem, portanto, o cunho do escol que a molda e estrutura. Se a ordem 

da hierarquia se destrói, amortecendo e arruinando o escol orientador, a cultura logo se decai 

ou corrompe.

19 Idem, ibidem.
20 Idem, ibidem, p. 469.
21 Miranda Barbosa, “A tradição cultural portuguesa e o pensamento contemporâneo”, [1961], in OF, p. 488.
22 Idem, ibidem, pp. 488-489.
23 Idem, ibidem, p. 490.

Miranda Barbosa – O último clássico

cultura 29.indd   121 27-11-2012   15:42:49



122 | Cultura 29

A degradação ou a renovação caótica do escol na sociedade contemporânea é, por isso, o 

mais sério perigo que ameaça a nossa cultura.24

Sendo um Clássico, o papel que Miranda Barbosa atribui a este “escol” não pode deixar 

de ser o de defender a “esfera de valores que a tradição transmite e consagra”25 através da 

unidade da “pátria” e da orientação política fi rme das instituições. É neste sentido que os 

restantes dois textos referidos, escritos em 1965 e 1972, em plena “Guerra do Ultramar”, 

sobrelevando a mera continuidade rácica peninsular e europeia, propõem uma defi nição 

de cultura portuguesa como “fusão e superação de factores [históricos] diversos”, isto é, 

como fusão e superação de tradições célticas, romanas, latino-cristãs, germânicas, ará-

bicas, e, posteriormente, por via dos Descobrimentos, recolhendo de cada novo povo e 

território extra-europeus diferentes aportações culturais, integrando-as sempre no fundo 

cristão da cultura portuguesa:

Só a nova grande crise da existência nacional [a reivindicação de independência pelos 

povos das colónias portuguesas] é que verdadeiramente está a difundir na consciência 

colectiva a autêntica dimensão transeuropeia da nação portuguesa e a revelar-nos o seu 

papel futuro [de nação uni e pluricontinental] no conjunto das civilizações humanas.26

A cultura e a nação portuguesas evidenciam-se, assim, desde os Descobrimentos, como 

eminentemente “modernas”, síntese e modelo actual de sociedades futuras como factor 

civilizacional de “integração superadora de elementos europeus e não-europeus”27. Todo 

o esforço militar e fi nanceiro do Estado Novo na prossecução da defesa dos territórios 

ultramarinos deve ser entendido, assim, como “destinado a construir uma grande nação 

euro-africana”28, futuro de Portugal e exemplo para as nações vindouras:

Se Portugal viesse a reduzir-se à “pequena casa lusitana”, seria inevitavelmente absorvido 

em espaços europeus mais vastos e perderia a sua individualidade cultural. Perduraria a cul-

tura portuguesa como a catalã, a galega, sem ímpeto criador de civilização.

A condição para que subsista a cultura portuguesa é, pois, a existência de uma nação mul-

tirracial e transcontinental, predominantemente euro-africana.

24 Idem, ibidem, p. 489.
25 Idem, ibidem, p. 490.
26 Miranda Barbosa, “Individualidade da cultura portuguesa”, [1972], in OF, p. 494.
27 Idem, ibidem, p. 497.
28 Idem, ibidem, p. 498.
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Persistir na criação continuada da civilização luso-tropical, caracterizada pela miscigena-

ção das etnias e pela integração dos diversos elementos socioculturais, numa fusão subordi-

nada a ideais regulativos e a uma escala objectiva de valores, é a função imediata da cultura 

portuguesa. É também a condição de perseverar na sua individualidade e, portanto, na sua 

existência.29

Em 1975, este ideal de Miranda Barbosa ruiu. 

29 Idem, ibidem, pp. 499-500.
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O tema do conhecimento na obra de Vilém Flusser
Joaquim Domingues*

I

O facto de o Seminário sobre Filosofi a do Conhecimento em Portugal e no Brasil no século 

XX estar associado ao Colóquio Tobias Barreto, de homenagem ao Prof. Miguel Reale, jus-

tifi ca que comece por lembrar o seu papel, na fase inicial sobretudo, da carreira pública de 

Vilém Flusser, que acolheu no Instituto Brasileiro de Filosofi a, a quem abriu as páginas da 

Revista Brasileira de Filosofi a e de quem foi um dos interlocutores privilegiados, conforme 

a autobiografi a do imigrado checo. Com a generosidade e a lucidez que eram seu timbre, 

no verbete que redigiu para a enciclopédia Logos, logo após a morte do autor de Língua e 

Realidade, sublinhou o “enorme valor para o desenvolvimento de uma autêntica fi losofi a 

brasileira” resultante da conexão entre Vicente Ferreira e Flusser1; o qual, em contrapartida, 

o considerou “um dos poucos brasileiros dedicados de corpo e alma ao ideal da liberdade”2. 

Juízos que, se hão-de considerar-se, de parte a parte, altamente elogiosos, mostram, por 

outro lado, a virtualidade da cultura brasileira de integrar os mais díspares contributos, 

num dinamismo que muito interessa a todos os que pensamos na mesma língua.

Tendo vivido no Brasil desde 1940, quando aí desembarcou, com vinte anos, após ter 

passado alguns meses na Inglaterra, fugido de Praga, ocupada pelas tropas alemãs, Vilém 

Flusser tem justo título para ser incluído entre os fi lósofos brasileiros. Ainda que de cultura 

germânica, tanto pela formação inicial, como pela reiterada frequência dela, por via das 

leituras e do convívio de outros refugiados como ele, houve um momento de viragem, por 

volta dos quarenta anos, em que se deixou seduzir pelo meio humano em relação ao qual 

se mantivera distanciado até então. Conforme se lê nos seus artigos da Revista Brasileira 

de Filosofi a, a partir de 1960, ou no primeiro livro publicado, Língua e Realidade (São Paulo, 

1963), terá sido graças à descoberta das virtualidades da língua portuguesa que uma refl e-

xão até aí mantida no foro íntimo ou partilhada com alguns homens de cultura (entre os 

quais destaca os brasileiros Vicente Ferreira da Silva, João Guimarães Rosa e Miguel Reale) 

* Instituto de Filosofi a Luso-Brasileira.
1 Logos, vol. 5, Lisboa/São Paulo, 1992, col. 884.
2 Bodenloss. Uma autobiografi a fi losófi ca, São Paulo, 2007, p. 181.
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o encaminhou para uma saída do beco estreito por que enveredara desde a juventude 

praguense. 

O afastamento do Brasil, em 1972, ao fi m de mais de trinta anos de permanência, pode 

entender-se, a meu juízo, como signifi cando a recusa de manter um diálogo privilegiado 

com a cultura de língua portuguesa, regressando aos pressupostos em que se formara o 

seu espírito inquieto. A perspectiva seria, se bem entendo, a de levar ao limite o processo 

dos valores dominantes, de lhes anunciar e preparar o termo da vigência, em nome de 

algo que nunca chegou a clarifi car, mas de modo algum aponta para a feição integradora 

da cultura lusíada, antes teria natureza desintegradora. Daí que a sua obra tenha sido bem 

acolhida por quantos a consideram não apenas precursora do fi m da modernidade, mas 

capaz de apressar a sua liquidação, mesmo deixando indeciso o que se lhe seguirá.

A verdade é que a obra de Flusser parece não obedecer a um princípio claro, nem 

desenvolver um sistema sufi cientemente articulado, pelo que é assaz difícil pronunciar-se 

alguém, a não ser sobre uma ou outra das suas vertentes, quase todas sugestivas ou, pelo 

menos, incomuns. A ponto de que poderíamos perguntar-nos se a morte inesperada, aos 

setenta e um anos, o teria impedido de dar remate ou conclusão a um percurso tão díspar, 

revelando a sua linha de coerência interna. A uma primeira apreciação, tanto podemos 

admitir estarmos perante uma incapacidade, um fracasso, um limite ao qual o fi lósofo e 

o homem tiveram de render-se, como uma opção deliberada, ainda que infl uenciada por 

factores não de todo conscientes, como não raro sucede. 

O facto de o seu percurso ter sido tragicamente marcado pelos acontecimentos que 

avassalaram a Europa e o mundo, mormente os decorrentes da sucessão dos totalitaris-

mos, que culminou na vitória do nazismo na Alemanha, teve decerto repercussões de 

ordem psicológica e social a que não poderia fi car incólume. Não menos importante, 

porém, se me afi gura que, apesar de se declarar não crente e desligado dos valores tra-

dicionais, Vilém Flusser assumisse a condição de judeu pela negativa, como quem o é 

por uma fatalidade do destino, desprovida de qualquer aspecto positivo. A feição teatral, 

patente nos textos e documentos fotográfi cos, sublinhada pelos que assistiram às suas 

conferências e cursos3, se ajuda a explicar a sedução por ele exercida, torna assaz difícil 

distinguir o que há nele de autêntico e de inautêntico. 

Esse distanciamento ostensivo, chegando a ponto de dizer que não sabia hebraico, nem 

conhecia a cabala judaica, ganha contornos paradoxais se atentarmos no modo como 

valoriza a palavra e as operações que ela permite, na linha de uma tradição assaz caracte-

3 V., por exemplo, o testemunho de Ricardo Azevedo, citado por Gustavo Bernardo, A Dúvida de Flusser. 
Filosofi a e literatura, São Paulo, 2002, pp. 31-32.
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rística. À qual alude na conclusão das lições acerca da Filosofi a da Linguagem, proferidas 

em 1965 no Departamento de Humanidades do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (em 

São João dos Campos, São Paulo), onde, depois de aludir ao “discurso chamado ‘civiliza-

ção ocidental’ condicionado pelo clima do absurdo que cerca os argumentos avançados 

das ciências da natureza e seus instrumentos”, propõe a futura “discussão do pensamento 

judeu, tal como ele continua agindo actualmente, qual força plasmadora da nossa reali-

dade e dos nossos eus”4. Uma nota da página inicial informa que o curso teve de ser inter-

rompido, pelo que a intenção de passar à “discussão do nosso pensamento ‘in concreto’” 

não fi cou documentada; ainda assim, dão que pensar os termos do anúncio. 

Estes paradoxos, contradições ou infl exões não podem deixar de ser levados em conta 

na interpretação do seu pensamento, cuja complexidade já de si nos adverte contra qual-

quer leitura linear – o que, por contraste, nos faz pensar no seu primo David Flusser que, 

em vez de fugir como ele para a Inglaterra, optou por emigrar para Israel, onde veio a ser 

professor na Universidade Hebraica de Jerusalém e se notabilizou como especialista da his-

tória judaica, em particular na época do segundo Templo, tendo estudado, por exemplo, os 

chamados manuscritos do Mar Morto. De índole muito diferente, mostrou-se um homem 

tão aberto que, não obstante ser judeu ortodoxo, escreveu uma biografi a de Jesus na qual, 

se não adopta a exegese cristã do Novo Testamento, reconhece que uma leitura crítica dos 

textos abona a autenticidade da missão religiosa de que se declarava incumbido.

O paralelo não deixa de ser signifi cativo, precisamente na perspectiva de um e do outro 

acerca do conhecimento, visto como, partindo da mesma circunstância cultural, enquanto 

David articula a tradição religiosa à metodologia científi ca, para lhes dar continuidade, 

Vilém envereda, no essencial, por uma atitude de ruptura, tanto num plano como no 

outro. Mais, usa um veio da tradição que centra na palavra, no texto e na sua continuada 

recitação ou reanimação o cerne do conhecimento, para promover a sua desconstrução. 

De modo que não apenas reduz a termos profanos o que tinha natureza sagrada, como 

advoga a exaustão desse valor intangível do texto pela sistemática tradução, com o que 

ela implica de traição e de subjectividade.

A diferente direcção que os dois primos tomaram em face de uma situação por certo 

intolerável remete-nos para outra face da tradição, acaso mais perturbante, se nos lem-

brarmos que não foi por necessidade extrema que Vilém Flusser deixou o Brasil, onde era 

estimado e teria condições para permanecer sem sobressaltos de maior, apesar de mal 

visto por alguns, como não podia deixar de ser. A vida que passa a fazer a partir de 1972, 

deslocando-se ao sabor dos convites ou dos intentos pessoais, evoca a imagem do Judeu 

4 Brasilianische Philosophie, São Paulo, 1970, p. 210.
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Errante, tão presente no imaginário da Europa Central, onde abundam as versões literárias 

da lenda. Na síntese sobre o tema, que redigiu para o Dictionnaire des Mythes Littéraires 

(Mónaco, 1988), Marie-France Rouart explica que, tendo começado por simbolizar na sua 

errância o justo castigo pelas culpas do povo que não reconheceu o Messias e o sacrifi cou 

na cruz, o Judeu Errante, já no século XIX, passou a incarnar a atitude da revolta de quem, 

injustamente perseguido e posto à prova, desafi a a própria divindade.

A argumentação fl usserina é tão brilhante como equívoca, pois não recua em servir-se 

de paralogismos e até de sofi smas, mais ou menos disfarçados pelo fogo-de-artifício de 

uma retórica que mistura as novidades técnicas e científi cas com as teorias e hipóteses, 

mas também as analogias e metáforas, que só são fecundas se reconhecidas como tal. 

A admiração pelos enormes conhecimentos acumulados, pela feérica imaginação e pelo 

raro poder de observação, não pode ocultar a fragilidade das construções e sobretudo das 

desconstruções em que foi pródigo o autor da História do Diabo. Ora, não é possível subes-

timar o facto de Flusser por mais de uma vez confundir e implicitamente fazer equivaler o 

divino e o diabólico, como se fossem realidades permutáveis.

A duplicidade em face do judaísmo, ora afi rmando-se desligado dele, ora aproximando-

-se, mormente através do lugar central que atribui à palavra, constitui uma incongruência 

que, num intelectual altamente dotado, não pode passar em claro. A título de hipótese, 

admito que essa atitude resultasse de uma via particular, uma forma de heterodoxia ou de 

heresia que tivesse mantido discreta, por se desviar tanto da ortodoxia como das orienta-

ções dominantes nos meios intelectuais que frequentava. Com efeito, não pode iludir-se 

o carácter blasfematório da equiparação entre o divino e o diabólico, nem levá-lo à conta 

de mera excentricidade.

II

Uma parte do atractivo de Flusser resulta, a meu ver, da espontânea identifi cação com 

o profundo ressentimento contra os males e absurdos deste mundo, que perpassa pela 

sua obra. E, contudo, ela destrói as próprias esperanças com que alimenta o leitor, que 

vê esvair-se num movimento sem fi nalidade o segredo do conhecimento que residiria na 

palavra articulada em discurso signifi cativo. Por isso, pese embora ter entrevisto nos tex-

tos iniciais, mormente em Língua e Realidade, um fecundo método de pesquisa, considero 

frustrantes os posteriores desenvolvimentos, cuja lucidez contrasta com a frieza, como luz 

sem calor.

Mesmo descontando a singularidade do estilo, onde a retórica e a dialéctica primam 

sobre a lógica dedutiva e indutiva, cuja argumentação usa e abusa das metáforas e acep-

ções especiosas dos termos, sem recuar diante de notórios paralogismos, tem de concluir-
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-se que o seu fi to não foi o de equacionar e menos ainda o de resolver os clássicos pro-

blemas da possibilidade, origem e essência do conhecimento. É certo que, entre as várias 

propostas que vai jogando, qual prestidigitador, no palco de uma metafísica sem física, 

de uma cultura sem culto, de uma técnica sem natureza, Flusser apresenta a dúvida como 

via do conhecimento; mas, se Descartes nos convence da autenticidade da sua crença nas 

virtualidades do método, já no seu caso a função da dúvida está longe de ser construtiva.

No livro expressamente dedicado ao tema, ele inculca desde o início a tese de que “A 

dúvida, aliada à curiosidade, é o berço da pesquisa, portanto de todo conhecimento siste-

mático”; mas logo acrescenta o inelutável passivo: “A dúvida acaba com a ingenuidade e 

inocência do espírito e, embora possa produzir uma fé nova e melhor, esta não mais será 

‘boa’. A ingenuidade e inocência do espírito se dissolvem no ácido corrosivo da dúvida. O 

clima de autenticidade se perde irrevogavelmente”5.

Essa inautenticidade, qual cicatriz perturbadora, justifi ca a expectativa no fi m da moder-

nidade, que a dúvida inaugurara, e quiçá o ‘nojo’ que o fi lósofo amiúde confessa perante 

o mundo em que está mergulhado. A sua proposta, cifrada na fórmula ‘dúvida da dúvida’, 

a qual ele mesmo afi rma ter nascido “da perda da fé no intelecto”6, não escapa contudo ao 

niilismo; se “o progresso da intelectualização, portanto o progresso da dúvida, com seu 

consequente esvaziamento do conceito de ‘realidade’”, apela à “tentativa de encontrar um 

novo senso de realidade”, a solução não cabe à fi losofi a, mas talvez à sociedade…7 De 

onde resulta evidente que, de raiz, não está em causa o conhecimento, mas uma saída 

salvadora.

A seu ver, a ciência e a técnica teriam começado a perder o prestígio conquistado nos 

alvores da modernidade, menos pela crise epistemológica do que pelas consequências 

existenciais que a literatura testemunha, sob a forma da perda de signifi cado do homem 

e do mundo, da barbárie guerreira em que desembocara a civilização erguida sobre os 

seus valores. Era o que constatava na fi losofi a, onde o existencialismo e a lógica formal 

equivaleriam à abdicação em favor de uma vivência bruta e inarticulada; na ciência pura, 

conduzindo à destruição da humanidade; na arte, resultando na perda do signifi cado; no 

plano da razão prática, levando ao esvaziamento de todos os valores8. O intelecto, na sua 

“função de produtor e destruidor da realidade”9, revelava-se uma arma de dois gumes, que 

não podemos dispensar, mas na qual também não podemos confi ar de todo.

5 A Dúvida, Rio de Janeiro, 1999, p. 17.
6 Ibidem, p. 25.
7 Ibidem, p. 23.
8 Ibidem, p. 22.
9 Ibidem, p. 24.
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Tal seria a razão pela qual Vilém Flusser remonta para o plano da linguagem, em busca 

de terreno menos movediço talvez, numa argumentação cujo paralelismo à de Berkeley 

logo salta à mente; com a capital diferença de que, enquanto para o bispo irlandês o dina-

mismo do real brota e se sustenta do pensamento divino, para ele o discurso é de natureza 

meramente humana. Alegando que “não há palavras sem conceitos, nem conceitos sem 

palavras”, infere que “o pensamento é, portanto, uma organização de palavras”, ou seja, “o 

campo onde ocorrem organizações linguísticas”, visto o pensamento consistir na articula-

ção de palavras10. Assim, “‘Lógica’ e ‘gramática’ passam a ser sinónimos no mesmo sentido 

que o são ‘conceito’ e ‘palavra’” e, por consequência, “‘língua’ passa a ser sinónimo de ‘inte-

lecto’. O estudo do intelecto, estudo da língua que é, torna-se disciplina rigorosa”11. Enfi m, 

“‘Pensamento’ e ‘frase’ são portanto sinónimos”12.

Dando de barato a falta de rigor das inferências, importa registar a redução do real ao 

discurso ou ao discursivo, para lá do qual fi cará o inarticulado ou inarticulável, literalmente 

o nada, do qual vai emergindo a realidade graças ao poder criador do homem, que é como 

quem diz, do sujeito do discurso; o poeta, no melhor dos casos, já que a generalidade 

dos sujeitos, limitando-se a generalizar as suas criações, tende a degradá-las, por efeito da 

entropia. De modo que, em última instância, o mundo não passa de uma interminável ou 

pelo menos até agora intérmina conversa, que importa não deixar cair no silêncio mor-

tífero; até porque não é impossível que algum poeta ou profeta, na sua vibração com o 

nada, logre encontrar a palavra salvadora. Em todo o caso, apenas seria garantida a conti-

nuidade do discurso, não de cada um dos que o enunciam, como personagens cujo papel 

chega ao fi m.

Uma tal construção teórica justifi cará o carácter obsessivo que a palavra oral e escrita 

tiveram na vida de Vilém Flusser, mas afi gura-se insubsistente para quem, sem embargo 

de acreditar no poder criador do verbo, não concebe como nada o que ainda não foi 

nomeado ou já deixou de o ser. Aliás, o termo nada, abstracto como é, remete para o 

concreto ou real de que foi abstraído e tem, por isso, implícito um signifi cado positivo que 

não pode ser elidido. Pôr o nada como fundamento de onde tudo emerge pelo discurso, 

mas relegando-o para as trevas exteriores, equivale a querer silenciá-lo ou, no mínimo, 

desqualifi cá-lo, o que parece incongruente, se é que não obedece a um propósito oculto.

Trata-se de uma fragilidade teórica de que ele se teria apercebido sem dúvida, motivo 

pelo qual parece ter deixado cair no olvido o citado curso sobre a Filosofi a da Linguagem, 

onde reconhecia ser de origem bíblica e até dos versículos iniciais do livro do Génesis a 

10 Ibidem, p. 42.
11 Ibidem, p. 43.
12 Ibidem, p. 44.
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postulação de que as “situações de realidade” mais não são do que uma forma de predica-

ção. Ao falar do mito como primeira revelação da realidade, explica: “O mundo não passa 

de palavra Divina (sic) realizada. É o ‘Ruach Hacadoch’, o hálito sagrado, o Espírito Santo 

(sic), que estabelece, na forma do mito, o mundo”13. Aliás, essa “palavra desfechante”, como 

diz, não ocorreu no tempo, outrora, já que, ao invés, a historicidade é que constitui uma 

categoria do discurso; razão pela qual o poder da “palavra Divina”, que cria o tempo, não 

depende dele, como aliás do discurso humano.

Parece, portanto, evidente que, ao pôr em causa essa palavra originária, genesíaca, se 

cairá necessariamente numa indeterminação e precariedade tal que se justifi ca a angústia 

de quem, a conversa acabada, só pode esperar o nada como destino. O mesmo se diga da 

tese paliativa que procura na tradução um remedeio para o beco sem saída resultante da 

diferenciação linguística; a qual implica a multiplicidade dos mundos, já que cada língua 

forma o seu, e até o risco de colisões catastrófi cas entre eles, mais mortíferas talvez do que 

as testemunhadas ao longo do século XX. Tragédia resolvida, no entanto, se admitirmos 

que elas remetem para um protótipo, um arcano, fonte de todas as línguas reais e possíveis, 

qual a “palavra Divina”, de que perenemente o mundo brota e na qual se renova sem fi m.

III

O tema da tradução encaminhou-me para os testemunhos que referem com espanto 

o modo como Flusser se apropriara do Fausto de Goethe, do qual fi zera como que o seu 

breviário existencial. E lembrei-me, a propósito, das observações de António Feliciano de 

Castilho a um verso do episódio das Áureas Núpcias de Oberon e Titânia, integrado na 

Noite de Walpurgis ou de Santa Valburga, a parte mais singular, porque enigmática, do 

poema. Faz parte de uma das falas que o ‘Céptico’ profere naquela noite faustina, que ele 

verte: A dúvida é aos diabos inerente.

No lance, Castilho cita a nota de um tradutor francês: “Na estrofe alemã o chiste está 

num joguete de palavras, que não era traduzível. Teufel, diabo, e Zweifel, dúvida, são ter-

mos uníssonos; e por isso o céptico se acha no inferno, não por ser a dúvida consentânea 

ao diabo, mas sim porque o diabo e a dúvida rimam.” Acrescenta que a versão de Agostinho 

de Ornelas – diabo rima com dúvida –, apesar de confusa, “ainda assim não é tanto para 

estranhar como poderia parecer a quem não soubesse ao verbo rimar senão a sua acepção 

usual. Vejam-lhe a outra no dicionário de Morais”14. Onde, com efeito, se regista a acepção 

13 Brasilianische Philosophie, p. 192.
14 Castilho, Theatro de Goethe. Tentativa unica. Fausto. Poema dramatico, trasladado a portuguez, Porto, 1872, 

pp. 414-415.
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“concordar”; por sinal conforme à tradução de Gérard de Nerval, elogiada pelo próprio 

Goethe: La doute parait plaire au diable. A sabedoria dos poetas!

Eudoro de Sousa, que nunca nomeia o checo, tê-lo-ia talvez em mente quando atribui 

à modernidade um carácter diabólico; entendendo por tal o que obedece à pulsão de 

dividir, separar, desagregar – analisar, se preferirmos um verbo caro à crítica, que não tem 

aliás outro signifi cado, o que o Dicionário Latino-Português de Francisco Torrinha abona, 

ao dar a mesma raiz para os termos duo, dubio, dubius e dubo, ou seja, incluindo a dúvida 

no campo semântico da dualidade. E resulta da etimologia grega também, onde δυο ou 

δυας valem por dois, dualidade, e βουλη por vontade, desejo; donde o diabólico será o 

que obedece à vontade de separar; termos com os quais se aparentam δυη, calamidade, e 

δυαω, acabrunhar de males… O que não lembra ao diabo!

Sem embargo das afi nidades entre os dois imigrados, avulta a divergência fl agrante de 

posições em face da modernidade, cujo esgotamento anunciam com análoga convicção. 

Enquanto Eudoro de Sousa aponta para uma revalorização do sagrado, que não deixa de 

estar implícito, pelo menos, em muitas dimensões da realidade, Vilém Flusser aposta numa 

catástrofe, em cujas virtualidades redentoras, no entanto, pouco acreditaria. Com efeito, 

a dúvida constitui a chave do pensamento fl usserino, como Gustavo Bernardo bem viu, a 

ponto de nortear a leitura da obra que tão bem conhece pela esclarecedora proposição: 

“escolhemos articular a dúvida metódica cartesiana, fundadora do pensamento moderno, 

à suspensão fenomenológica da crença, fundadora da suspeita contemporânea quanto 

aos limites do pensamento”15.

O que está em causa, se bem entendo, é um desvio, cujo trajecto se vai afastando 

do caminho da verdade, mesmo quando ela é invocada como meta; razão pela qual os 

povos peninsulares preferiram manter o rumo tradicional, rejeitando, contra os da Europa 

Central, o método proposto por Descartes, gerando uma situação de dupla via. Importa 

por isso dizer que a dúvida se não situa no plano do conhecimento, mas da vontade; duvi-

dar não é o antónimo de acertar ou estar certo, que é errar; duvidar é o antónimo de crer 

ou acreditar; a dúvida é o contrário da fé, da crença; vale como descrença, como acto de 

pôr voluntariamente em causa um conhecimento de que se não sabe dar a razão. Assim, 

a dúvida moderna substituiu a fé na palavra divina pela fé na palavra humana ou, se qui-

sermos, a fé no Espírito Santo pela fé na razão humana, confi nada ao molde matemático, 

aliás.

Ninguém ignora que o autor do Discurso do Método apelou para a ideia de Deus como 

garante da verdade das ideias claras e distintas, de molde a justifi car a fé numa razão capaz 

15 A Dúvida de Flusser. Filosofi a e literatura, São Paulo, 2002, p. 12.
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de legislar acerca de quanto caia sob a sua alçada. Daí resultaria uma posterior correcção 

do alvo, de molde a cingir o poder da razão ao domínio dos fenómenos e das relações 

estáveis entre eles, numa solução cujo carácter precário se foi acentuando sobretudo no 

último século. Se a fenomenologia de Husserl constituiu nessa linha um exercício no limite 

do verosímil, o modo como Flusser aplicou o método nem sequer ousa já iludir o iniludível 

subjectivismo dos procedimentos e a fragilidade dos resultados, como quem se limita a 

seguir os passos de um jogo cujas regras ele mesmo estabeleceu.

Estamos, pois, com Flusser, em pleno domínio, não da inteligência ou da razão, mas da 

vontade, que só retoricamente apela para a ciência, já que o seu fi to não é o saber, mas 

a acção; e homem de acção foi ele, de facto, pelo menos na vertente pública do seu per-

curso. Homem de acção social, através do discurso oral e escrito, certo de não haver forma 

mais efi caz de mudar, não digo a realidade, mas a relação do homem com ela, do que atra-

vés das ideias, sobretudo quando aparecem matizadas pelos afectos, como acontece, por 

vezes em termos demasiado ostensivos, nas suas intervenções. O que explica a persistente 

admiração por outro judeu de cultura germânica, como ele desentendido com os valores 

tradicionais do seu meio e empenhado em subvertê-los, como foi Karl Marx.

A personagem do intelectual ganhou nele certa autonomia que deixou na sombra o 

homem real, íntimo, acerca do qual pouco sabemos, pelo que escapa, como deve ser, ao 

nosso juízo. Aliás, a obra também vai ganhando autonomia em relação ao autor; pois o 

signifi cado dela depende cada vez mais do modo como aparece a público, respaldada por 

prefácios e comentada por estudos que, do mesmo passo que avivam e destacam a pre-

sença de Vilém Flusser, o integram num contexto distinto daquele onde viveu e pensou. 

Signifi ca isso que mesmo os impasses, os fracassos ou defi ciências de origem podem ter 

um destino póstumo insuspeitado. O que daria razão ao seu afã de intervir, de falar e de 

escrever, como quem preparava um futuro incerto, mas ainda assim aberto ao inesperado.
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Eduardo Soveral: 
algumas ideias sobre as “análises gnosiológicas”

Maria Manuela Brito Martins*

É bem conhecida a importância que a teoria do conhecimento representa no pen-

samento de Eduardo Soveral. Vários dos seus estudos são dedicados a esta temática. E 

este facto justifi ca-se, plenamente, na medida em que a teoria do conhecimento radica 

na fundamentação do saber. Porém, se lermos e estudarmos os seus escritos, nomeada-

mente, algumas das suas obras, constatamos que o seu objectivo seria tentar esboçar uma 

refl exão que abordasse praticamente as mais importantes áreas disciplinares da Filosofi a, 

como sejam, a gnosiologia, a ontologia e metafísica, a ética, a estética, a pedagogia, a 

política e a teoria da Cultura. Para além disso, verifi ca-se ainda a sua forte motivação, mais 

do que legítima, para uma abordagem, igualmente, do pensamento fi losófi co português, 

nomeadamente, de alguns dos mais representativos autores do mundo lusófono, em par-

ticular, português e brasileiro. Na verdade, uma refl exão que se desdobra em vários dos 

conteúdos fi losófi cos fundamentais prende-se, no pensamento de Eduardo Soveral, com 

o valor que o mestre portuense dava à legitimidade da fi losofi a, e mormente da atitude 

fi losófi ca, em ser intencionalmente constituída como sistema. Ora, essa legitimidade é 

acompanhada da atitude radicalmente fundamentadora do saber como fonte de conheci-

mento verdadeiro e não limitador. 

1. O ponto de partida

No seu ensaio inacabado Uma Estética Fenomenológica, publicado, inicialmente, na 

Revista da Faculdade de Letras, tendo sido publicado, posteriormente, em Imaginação e 

fi nitude com outro título, o professor portuense, expõe, num primeiro momento, a priori-

dade da investigação gnosiológica na atitude e na prática fi losófi ca. Para Eduardo Soveral, 

no domínio da Filosofi a e, mais particularmente, no domínio do saber fi losófi co, é neces-

sário partir-se de uma “investigação crítica sobre o conhecimento a elaborar”1. Tendo em 

* Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia – Porto.
1 E. Abranches Soveral, “Análises gnosiológicas”, in Imaginação e Finitude e Outros Ensaios. Lisboa, 

INCM, 1999, p. 87. Devemos, contudo, salientar que este texto foi inicialmente publicado na Revista 
da Faculdade de Letras, vol. II, fasc. 1-2, 1972, 11-28, com o título: Fundamentos para uma Estética 
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conta este pressuposto metodológico e científi co, Soveral apresenta a concepção gno-

siológica cartesiana como uma das heranças mais fecundas e ‘incómodas’ que se nos 

impõem, no sentido de acautelar essa fundamentação rigorosa do saber. É certo, porém, 

que as críticas e os obstáculos ao valor e à indagação cartesiana nos obrigam, por outro 

lado, a avaliar essa herança cartesiana. Sabemos que o mestre portuense considera a gno-

siologia como ponto de partida de uma refl exão fi losófi ca. O seu diferendo com Arnaldo 

de Miranda Barbosa tem uma maior importância do que à primeira vista parece, a ponto 

de Eduardo Soveral afi rmar num dos seus textos que a ideia inovadora do “‘mínimo fi losó-

fi co’ deverá ser claramente entendid[a] sob pena de ser inaceitável”2.

 É neste sentido que iremos em primeiro lugar verifi car de que maneira se distinguem 

Eduardo Soveral e Miranda Barbosa, a respeito deste ‘mínimo fi losófi co’ proposto pelo 

mestre conimbricense. Na verdade, a ideia de um mínimo fi losófi co era mais adequada 

ao seu pressuposto metodológico, pois coadunava-se mais com o critério de que era a 

lógica o ponto de partida para a constituição de um saber fi losófi co. Ora, o professor por-

tuense ao aceitar, ao contrário, que é a gnosiologia, o ponto de partida do saber rigoro-

samente fundamentado, está a admitir que a perspectiva do cogito tal como é entendido 

nas Meditações Cartesianas se impõe à perspectiva do Discurso do Método3. 

Fenomenológica. O estudo termina, declarando, no fi nal, que o texto continua. Todavia, consultando os 
volumes subsequentes da revista, não se encontrou a continuação deste texto. Pressupõe-se que este 
ensaio fi cou inconcluso. 

2 E. Abranches Soveral, “O cogito como ponto de chegada e como ponto de partida. Breve análise de algu-
mas das suas aporias”, in Imaginação e Finitude, op. cit., p. 60.

3 Notemos que nas Meditações Cartesianas Descartes põe de parte o critério científi co que tinha iniciado 
no Discurso do Método e fá-lo, dizendo-o abertamente na 1.ª meditação: “Notei há alguns anos atrás já, 
que tendo recebido desde a mais tenra idade tantas coisas falsas por verdadeiras, e sendo tão duvidoso 
tudo o que depois sobre elas fundei, tinha de deitar abaixo tudo, inteiramente, por uma vez na minha 
vida, e começar, de novo, desde os primeiros fundamentos, se quisesse estabelecer algo de seguro e 
duradoiro nas ciências. Mas esta pareceu-me uma obra ingente, pelo que esperei uma idade tão madura 
que não se lhe seguisse outra em que fosse mais apto para dominar as ciências. Por isso hesitei tanto 
tempo que, a partir de agora, cairia em culpa se consumisse em deliberações o tempo que me resta para 
agir. Então, hoje, eu que oportunamente libertei o espírito de todos os cuidados e me procurei um ócio 
seguro num retiro solitário, vou dedicar-me, por fi m, com seriedade e livremente, a destruir em geral 
as minhas opiniões. Para isso não será necessário mostrar que todas são falsas, o que possivelmente eu 
nunca poderia conseguir”, introdução, tradução e notas de Gustavo Fraga. Coimbra, Livraria Almedina, 
1976, p. 105. O próprio Eduardo Soveral salientará n’O Método Fenomenológico que o uso universal da 
dúvida metódica, por parte de Descartes, e sem partir da atitude fi losófi ca, suscitou o problema essen-
cial do conhecimento. Por outro lado, a análise da estrutura da dúvida metódica revela igualmente que, 
embora ela fosse antevista mais como uma verdade particular e como ponto de apoio do que propria-
mente como uma solução para o problema do conhecimento, no entanto, no procedimento da dúvida 
em direcção do cogito, chega-se fi nalmente ao surgimento da existência de um cogito enquanto res 
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De facto, este pressuposto é evidenciado, de forma clara, por Arnaldo de Miranda 

Barbosa, na sua dissertação A Essência do Conhecimento, mas o autor também considerava 

que o idealismo metódico de Descartes seria quando muito de intenção, pois que o seu 

verdadeiro pressuposto assentava num realismo, consequente da sua posição, quanto ao 

cogito ergo sum4. Todavia, do ponto de vista metodológico, torna-se insustentável esta ati-

tude de Descartes, e por isso, Arnaldo de Miranda Barbosa considera a existência de uma 

“inadmissibilidade do cogito ergo sum, como mínimo fi losófi co”, visto ele pressupor ante-

cipadamente aquilo que pretende demonstrar, e simultaneamente, manter em dúvida a 

existência do mundo, apesar de já ter assegurado a existência interna do sujeito. Sendo 

assim, esta afi rmação cartesiana: cogito ergo sum é ilegítima, segundo Arnaldo de Miranda 

Barbosa, porque, por um lado, Descartes efectua um salto qualitativo do plano ideal e 

lógico para o plano real e ôntico, por outro, aceita o sum e duvida das coisas existentes 

do mundo exterior. Por consequência, para o mestre conimbricense, é simplesmente inad-

missível a posição de um “mínimo fi losófi co” no caso de Descartes, visto que ele estabe-

lece de antemão o que pretende provar, ou seja, que de facto o sum existe antes mesmo 

que essa existência lhe advenha pelo processo de demonstração lógica e dedutiva. É por 

esta razão também que o “mínimo fi losófi co”, a ser metodologicamente válido, só poderá 

admitir como ponto de partida do saber a lógica, precedendo, portanto, a gnosiologia, na 

medida em que somente aquela equivalerá precisamente a esse “mínimo fi losófi co” do qual 

dependerá todo o sistema que daí advier. Ora, se o pensamento se distingue do conheci-

mento, como refere A. Miranda Barbosa, então, essa diferença entre pensamento enquanto 

“produto gerado directamente pela consciência” e conhecimento, enquanto “produto com-

plexo duma especulação teorética” através de uma atitude refl exa da consciência, implica, 

necessariamente, que os dois planos se distingam e que a lógica corresponda assim ao 

mínimo fi losófi co, como ponto de partida da especulação e da atitude fi losófi ca5. 

Já para Eduardo Soveral o sentido do mínimo fi losófi co apontado por Miranda Barbosa 

revela mais a intenção positiva no ponto de partida cartesiano do que aquele que nega-

tivamente lhe aponta Miranda Barbosa. Na sua dissertação O Método Fenomenológico, 

Eduardo Soveral considera por um lado o valor da dúvida metódica cartesiana como con-

que se autofundamenta. Neste sentido, e dando razão a Miranda Barbosa, este cogito já não é somente 
entendido como sujeito do conhecimento mas como realidade existente.

4 A. Miranda Barbosa, Obras Filosófi cas. Org. e prefácio de A. Fradique Morujão., Lisboa, INCM, 1996, p. 335.
5 Declara Arnaldo Miranda Barbosa na sua obra Lógica. Ensaio esquemático de uma lógica pura como fun-

damentação mediata de uma teoria axiológica, p. 50: “O pensamento é um produto gerado directamente 
pela consciência, numa atitude directa de apreensão e enunciação; o conhecimento é o produto com-
plexo duma especulação teorética em que a consciência, numa atitude refl exa, prova a verdade do pro-
duto gerado pela sua faculdade de pensar”.
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duzindo ao problema essencial do conhecimento e por outro o “mínimo fi losófi co” como 

algo que se impõe à dúvida metódica de forma a poder constituir a base do seu sistema 

fi losófi co6. Para além disso o professor portuense, para obviar a aporia levantada por 

Miranda Barbosa, considera que o ego cogito encerra uma existência que é in-objectivável, 

e que por isso é um “puro ‘ser-para-si’”, onticamente vazio e ontologicamente indetermi-

nado. Como que feito de nada, mas à imagem de um sujeito Absoluto”7. Nesta perspec-

tiva, a crítica que pesava sobre o estatuto gnósico e ontológico do ego cogito ergo sum é 

levantada, para poder ser afi rmada, posteriormente, na análise fenomenológica do pre-

enchimento do ego cogito existencial e transcendental, que este não seja o mero resul-

tado exclusivo de um idealismo ou de um solipsismo, mas que, ao contrário, este se abra 

verdadeiramente para uma realidade exterior a si, que o transcende e que de uma outra 

maneira o poderá apoiar na sua própria autojustifi cação. 

Na verdade, as duas posições teóricas antagónicas, de A. Miranda Barbosa e de E. Soveral, 

quanto ao ponto de partida da atitude fi losófi ca fundamental, signifi cam que ambos efec-

tuam interpretações distintas da refl exão cartesiana, ainda que elas se possam comple-

mentar. Por outro lado, a importância dada a esta interpretação crítica sobre o “mínimo 

fi losófi co” nas refl exões gnosiológicas de Eduardo Soveral demonstra a importância e o 

valor que este atribui às posições teóricas do seu antigo mestre, que se manteve ao longo 

do tempo nos seus textos, num diálogo profícuo, quer explícito, quer implícito. 

2. O método cartesiano

Os atributos do método cartesiano que revelam ser, segundo Soveral: “a cautela, a segu-

rança e a certeza”8, afastando tudo aquilo que signifi ca a “abstenção hesitante e duvidosa”9, 

revelam, afi nal, a riqueza da acribia cartesiana, apesar das críticas que lhe são desferidas. 

De facto, a crítica mais mordaz e contundente ao espírito cartesiano é o de considerar 

que “os conhecimentos criticamente fundamentados são dogmáticos e limitadores”10. 

Com o intuito de desmontar esta crítica, o professor portuense apresenta argumentos 

que vêm opor-se ao que se entende pelo carácter dogmático e limitador daquela posi-

6 E. Abranches Soveral, O Método Fenomenológico. Estudo para a determinação do seu valor fi losófi co. I. O 
valor do método para a fi losofi a. Porto, Publicação do Centro de Estudos Humanísticos, 1965, pp. 113- 
-116. 

7 E. Abranches Soveral, “O cogito como ponto de chegada e como ponto de partida. Breve análise de algu-
mas das suas aporias, in Descartes. Refl exão sobre a modernidade. Porto, Fundação Engenheiro António 
de Almeida, 1996, p. 418.

8 Ibidem, p. 87.
9 Ibidem, p. 87.
10 Ibidem, p. 88. 
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ção. Entende-se por dogmático: a) o conhecimento que se apresenta como verdadeiro 

dispensando, por isso, a fundamentação; b) o conhecimento que renuncia à veracidade 

aceitando o que é provável e opinativo, sem primeiramente, procurar fundamentar. Quer 

uma quer outra posição impõem-se como dogmáticas, no sentido de que não recorrem 

ao exame inicial e rigoroso das suas posições. Parece assim querer dizer o professor por-

tuense que o que é dogmático não pertence sequer à linguagem do critério rigoroso e 

fundamentador. Quanto ao carácter limitador do conhecimento, também aqui se exige 

uma elucidação: não se deve confundir limitado com limitador. Todo e qualquer conheci-

mento, todo e qualquer sistema fi losofi camente constituído não são toda a verdade. Caso 

assim fosse, isso signifi caria que, ou se teria a possibilidade de apreender o Absoluto, ou 

nos colocaríamos no Absoluto. Ora, isso não acontece no sistema cartesiano. Por isso, se 

o conhecimento e saber rigorosamente fundamentado, segundo o cartesianismo é limi-

tado, é-o, com certeza, como em qualquer “sistema concluso”. Todavia, declara Eduardo 

Soveral que ele não é, de modo algum, limitador, pois rasga caminhos e abre horizontes. 

Além de que, todo e qualquer sistema é sempre limitado, pois não é nem perfeito nem 

absoluto. As limitações revelam ser, afi nal, a oportunidade para se percorrer a totalidade 

do saber humano nos seus meandros complexos e sinuosos, dando-nos conta mais facil-

mente dos critérios que são necessários aceitar, na constituição do saber. Por este facto, 

segundo Eduardo Soveral, não se deve renunciar à herança cartesiana, na medida em 

que ela aponta para um horizonte de máxima importância: a evidência. Sendo assim, é 

necessário indagar dois aspectos essenciais, consequentes da herança cartesiana: a) se 

herdamos só exigências críticas; b) se a fundamentação do saber é tarefa continuamente a 

realizar por cada um (e aqui subentende-se uma tarefa, quer de cada um, individualmente, 

quer de cada sistema fi losófi co – Soveral não especifi cou), ou se, ao contrário, é possível 

que haja uma fundamentação de raiz, que um determinado projecto fi losófi co retomou e 

reassumiu, como no caso do projecto husserliano relativamente ao cartesiano. 

O professor Soveral descreve a atitude fi losófi ca como sendo a atitude mais radical e 

ampla da atitude cognitiva. De facto, assim é, e neste ponto não se afasta do seu mestre 

Arnaldo de Miranda Barbosa, porque a atitude fi losófi ca, por antonomásia, reside também 

na gnosiologia, ao passo que a lógica limita-se ao conteúdo gerado pela consciência e cir-

cunscrita ao campo limitado da sua apreensão e enunciação no interior da consciência11. 

Neste ponto, ambos estão em sintonia, pois a gnosiologia é um conhecimento complexo 

e muito mais amplo que o próprio pensamento, stricto sensu12. 

11 Ibidem, p. 50. 
12 Daqui podem-se retirar as seguintes ilações: 1) há uma maior coerência na posição teórica de Arnaldo 

Miranda Barbosa do que em Eduardo Soveral, porque, sendo a gnosiologia fundamentalmente uma 
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Na perspectiva de Eduardo Soveral, a radicalidade do questionamento gnosiológico 

cabe, em última instância, à concreta subjectividade de cada pensador e ela consiste 

numa exigência sempre renovada na preocupação pela fundamentação do saber. Daí a 

relação inexorável entre atitude fi losófi ca e História da Filosofi a. Todavia, para o professor 

portuense, ”a verdade é, por essência, universal e eterna”13. Como entender-se, então, a 

marcha genética da sua constituição, com o pressuposto do carácter essencial e originário 

da atitude fi losófi ca e da sua essência? Neste ponto, Eduardo Soveral confronta-se com a 

resposta dada pela dialéctica para resolver tal problema, ou seja, pelo sistema hegeliano, 

considerando, no entanto, que ela não foi, afi nal, mais longe, declarando mesmo, em tom 

de vaticínio, que: “A dialéctica, por sua vez, não logrará ir mais longe”14. As razões para tal 

posição apoiam-se em dois pressupostos que são enunciados em tom crítico. De facto a 

dialéctica: a) ou admite e apela a uma heteronomia, mesmo que circunstancial entre os 

sujeitos, não podendo assim sair do perspectivismo; b) ou faz apelo a um espírito ilimi-

tado e imprevisível. E sobre esta última posição, ainda podemos admitir, segundo Eduardo 

Soveral, duas novas posições e como que consequentes: a) ou se admite que esse espírito 

ilimitado é capaz de gerar racionalidade; b) ou se entende que tal espírito criador obriga 

a uma reequacionação dos problemas anteriores e se admite que efectua uma substitui-

ção em termos lógicos e gnosiológicos, o que equivaleria a uma pura arbitrariedade ou a 

uma pura facticidade, donde, restaria só à Natureza, assim como à História, o puro aniqui-

lamento.

Por outro lado, subsiste ainda a questão de saber como se efectua o processo de evolu-

ção no plano da fundamentação do saber. Em que medida este progresso se efectua no 

interior de um dado sistema e como concorrerá ele no decurso do tempo, para uma maior 

evolução do conhecimento em geral? O critério para este progresso é o da simplicidade: 

“A simplicidade é, como veremos, o critério supletivo de preferência em todas as ordens 

gnosiológicas”15. Este critério de simplicidade obedece a princípios de rigor crítico. É preci-

samente com o intuito de esclarecer estes mesmos critérios de rigor crítico que o profes-

sor portuense intenta, ainda que brevemente, entrar no domínio da prática gnosiológica/

epistemológica, mesmo mais moderna, do processo do conhecimento científi co e fi losó-

teoria do conhecimento que se revela complexa, então, não deverá ser ela o ponto de partida de qual-
quer sistema fi losófi co mas antes a lógica; 2) por outro lado, o mínimo fi losófi co excede claramente o 
plano da gnosiologia e adequa-se mais ao plano da lógica enquanto ponto de partida inicial do conhe-
cimento; 3) qual o real motivo por que Eduardo Soveral aceita o mínimo fi losófi co proposto por Miranda 
Barbosa mas não aceita que seja a lógica o ponto de partida de uma atitude fi losófi ca? 

13 E. Abranches Soveral, Análises Gnosiológicas, op. cit. p. 89.
14 Ibidem, p. 90.
15 Ibidem, p. 91.
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fi co. A investigação gnosiológica levanta problemas a) quanto à determinação das suas 

características; b) quanto às linhas básicas e c) quanto aos seus dados radicais. Todavia, 

a preocupação pela fundamentação do saber não implica, necessariamente, que ela se 

confunda com o processo da inquirição da possibilidade do conhecimento, de maneira 

a que se identifi que o ponto de partida do fundamento do conhecimento e a resolução 

da sua possibilidade. Para além disso, é o conhecimento crítico que instaura as condições 

do seu próprio exercício e o critério de verdade que lhe corresponde. A aparente aporia 

que se poderia verifi car entre o critério de verdade, instaurada pelo conhecimento crítico, 

e por consequência, na formulação da hipótese, e a verdade que se quer atingir, poderá 

ser dissipada se admitirmos que o critério de verdade é “um dado estrutural ou uma hipó-

tese”, mas não é a verdade16. De facto, o critério de verdade é e poderá considerar-se como 

o ponto de partida da possibilidade do conhecimento. Com efeito, esta suposta aporia, 

evidenciada por Eduardo Soveral, corresponde àquela que era formulada por Arnaldo de 

Miranda Barbosa ao sistema cartesiano. Parece-nos legítimo dizer, portanto, que Eduardo 

Soveral está, neste preciso ponto, a dar uma tentativa de resposta ao problema levan-

tado pelo professor conimbricense. Essa resposta é expressamente dada num outro texto 

de Eduardo Soveral, onde ele refere que, “Assim sendo, o Eu penso, que Miranda Barbosa 

(repetimos) defi nitivamente determinou como ‘mínimo fi losófi co’, situa-se desde logo no 

plano transcendental instituído pelo próprio cogito. Acontece porém que esse ‘mínimo 

fi losófi co’ – que terá que ser claramente entendido sob pena de ser inaceitável – encerra 

várias difi culdades que o fi lósofo português não terá visto, ou que minimizou na urgência 

de lhe atribuir uma dimensão exclusivamente racional”17.

3. O primado do sujeito gnosiológico como unidade transcendental 

As condições do conhecimento crítico e do seu próprio e efectivo exercício não depen-

dem nem da simples empiria nem da simples vontade humana, isto é, não provêm, sim-

plesmente, nem do lado do objecto, nem do lado do sujeito, mas antes, das relações 

judicativas que se estabelecem entre os dois18, fazendo apelo a uma estrutura do sujeito 

do conhecimento19. Eduardo Soveral, na última parte das suas “análises gnosiológicas”, 

efectua uma abordagem do carácter estruturante do sujeito gnosiológico. Nesta base, 

Eduardo Soveral aceita, tacitamente, que a estrutura gnosiológica do sujeito resultante 

16 Ibidem, p. 91.
17 E. Abranches Soveral, “O cogito como ponto de chegada e como ponto de partida. Breve análise de algu-

mas das suas aporias”, op. cit., p. 418.
18 E. Abranches Soveral, O Método Fenomenológico, op. cit., p. 151.
19 E. Abranches Soveral, Análises Gnosiológicas, op. cit., p. 91.
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da refl exão indagativa do cogito cartesiano inspira a génese do pensar transcendental20. 

Um dos aspectos principais deste pressuposto do ego cogito como evidência primeira e 

como inspirador da subjectividade transcendental reside, em primeiro lugar, no carácter 

essencial da sua constituição transcendental como é a da unidade. De facto, a exigência 

da unidade revela ser o primeiro elemento estrutural do sujeito gnosiológico. O resíduo 

ontognósico do sujeito pensante cartesiano é o de supor que, embora subsistam ainda 

conhecimentos duvidosos que não foram completamente diluídos pelas ideias claras e 

distintas, embora subsista ainda como hipótese que nada exista fora do sujeito, subsistirá, 

porém, como horizonte inevitável do Ser a perspectiva da sua unidade. A partir daqui o 

professor portuense passa a apresentar uma descrição tanto quanto possível dos diferen-

tes modos de unidade e de como eles se constituem no sujeito gnosiológico, ampliando 

assim as questões subsequentes deste problema, como sejam, a análise do uno e do múl-

tiplo, a unifi cação do real recepcionado, a divisão e a unidade constitutiva de todo o pro-

cesso cognitivo, na relação dual sujeito-objecto, e da sua inexorável pertença paradoxal à 

questão da unidade do ser. Para isso, as investigações fenomenológicas, apontando para 

as análises da consciência na sua intencionalidade, representam um dos maiores esforços 

despendidos para solucionar o carácter relacional e heteronómico da relação entre sujeito 

e objecto. 

Na última parte deste texto o professor portuense efectua uma verdadeira descrição 

fenomenológica da consciência e dos seus diferentes desdobramentos enquanto eu-

-sujeito-espirito e consciência, elucidando para isso os diferentes níveis da consciência. 

De forma sintética exprime as temáticas centrais da fenomenologia husserliana articulada 

à prévia análise metódica e crítica da especulação cartesiana.

É nesta situação e em jeito de breve conclusão que podemos afi rmar que Eduardo 

Soveral delineou, ao longo de todo o seu projecto fi losófi co, as questões fundamentais da 

refl exão teórico-prática da atitude fi losófi ca como via de acesso a uma contemplação, que 

visa chegar ao Absoluto. Por isso, termino com a interrogação ontológica fundamental, 

deixada pelo professor portuense, como culminância do seu ponto de partida gnosioló-

gico: “que sentido terá um Absoluto consciente?”

20 M. José Pinto Cantista, “O cogito de Descartes na génese do pensar transcendental. Evidência cartesiana 
e vivência fenomenológica”, in Descartes. Refl exão sobre a modernidade, pp. 11-120.
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Fernando Gil e o problema do conhecimento
Marta de Mendonça*

1. Introdução

A Razão Apaixonada: assim se intitulou o volume de homenagem que a INCM consagrou 

a Fernando Gil. O título – ao mesmo tempo certeiro e paradoxal – pretendia refl ectir e 

evocar o núcleo ou o motivo inspirador da refl exão fi losófi ca de Fernando Gil. Miguel Real, 

no artigo da Prelo que lhe consagrou em 2006, referiu-se também à razão: “Fernando Gil: 

a razão fragilizada”. 

A razão, sempre a razão, mas esta adjectivada. Não é por acaso: a obra e a investigação 

de Fernando Gil foram um longo trabalho de aprofundamento do sentido e das operações 

da razão, uma busca da sua arqueologia – que precisamente no-la revela situada –, na ten-

tativa de submeter a exame a tarefa de compreender. Como se instaura a compreensão? 

O que lhe confere solidez? O que a distingue do que ela não é? Como se articula a razão 

com o não-racional no homem? De que depende? Para que remete? Como se estrutura? 

Como se constrói o seu alfabeto e quais são os seus princípios? Em que plano se situa e 

como se situa nele?

Essa investigação, em que é possível vislumbrar uma continuidade alicerçada na inqui-

rição pela inteligibilidade, pelo “sentido do sentido”, admite diversas sínteses. Consoante o 

aspecto do problema da compreensão que se queira destacar em cada caso – o seu pólo 

objectivo ou o seu pólo subjectivo, a sua dimensão perene ou o seu carácter situado e 

histórico, etc. –, assim podem ser postas em relevo teses diversas, complementares, que 

adquirem uma pertinência particular em virtude do ângulo de análise adoptado. Um des-

ses ângulos de análise, talvez um dos mais abrangentes e radicais, é o adoptado em Mimésis 

e Negação: ele conduziu Fernando Gil a propor, como elemento central de “um sistema que 

não o é”1, o que designou como “realismo da interpretação”, equidistante das posições, a 

seu ver redutoras, do “idealismo da interpretação” e do “realismo da representação”2. É por-

** Centro de História da Cultura/Departamento de Filosofi a – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 

1 Cf. Mimésis e Negação, Lisboa, INCM, 1984, p. 9.
2 Cf. Mimésis e Negação, p. 506.
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ventura uma das melhores sínteses do trabalho de refl exão sobre o conhecimento levado a 

cabo por Fernando Gil, síntese que tem, além disso, o mérito de ter sido feita pelo próprio 

autor, e que não só qualifi ca a sua própria forma de entender o processo do conhecimento 

como ao mesmo tempo a situa no mapa da epistemologia contemporânea. 

Não surpreende que haja múltiplas entradas na obra de Fernando Gil: o sujeito, a evi-

dência, a prova, a controvérsia, a crença, a convicção, são simultaneamente temas (por 

vezes também títulos de livros) e portas de acesso a esse núcleo de problemas interna-

mente vinculados entre si, que remetem para as questões maiores da inteligibilidade e 

das formas que esta reveste. 

Nas páginas que seguem, destacar-se-ão alguns aspectos relevantes da obra de 

Fernando Gil: por um lado, os seus temas e as relações de dependência que estes guardam 

com a vida e com a acção, etc.; por outro, o seu estilo, os seus interlocutores, o modo como 

concebeu a actividade fi losófi ca, que é também o modo como a exerceu, e que deixou 

marcas evidentes na própria escolha dos temas e no modo de os tratar. 

2. Os temas

Que temas e que questões estão no centro da obra de Fernando Gil? A questão admite 

respostas diversas – mais ou menos gerais – consoante a perspectiva que se adopte ao 

abordar os seus textos. Uma análise da obra no seu todo permitir-nos-ia identifi car como 

principal problema de fundo – que atravessa todos os textos – a questão, já referida, da 

inteligibilidade. Neste sentido, cada inquirição concreta tem sempre um mesmo denomi-

nador comum problemático e a unidade de todo o inquérito é evidente. No seu centro, 

conferindo-lhe unidade, está a questão do que signifi ca compreender, de como se cons-

titui o sentido.

Esta inquirição geral tem, no entanto, uma direcção bem defi nida e adopta um ponto 

de vista bem preciso. Com efeito, Fernando Gil pretende pensar o problema do conheci-

mento e da compreensão de uma perspectiva maximamente abrangente e radical: uma 

perspectiva centrada mais na tentativa de pensar o lugar do sujeito no conhecimento, 

a relação do conhecimento ao sujeito (a questão da compreensão), do que na questão 

da adequação, da afi nidade entre o conhecimento e o seu referente. Ou, talvez mais 

rigorosamente, tenta pensar a afi nidade, a adequação, a partir do sujeito, como obra 

sua, já que “a compreensão é apenas esta reconstrução pessoal de um conteúdo de 

conhecimento”3. 

3 La Conviction, Paris, Flammarion, 2000. Trad. portuguesa: A Convicção, Porto, Campo das Letras, 2003, pp. 
234-235.
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O novo olhar sobre o conhecimento que esta nova perspectiva exercita e explora é 

equacionado por Fernando Gil como uma forma de ruptura com a tradição da epistemo-

logia contemporânea, ruptura que o obriga a deslocar o foco da atenção da questão epis-

temológica – que lhe interessava menos e lhe parecia mais estafada – e a dirigi-lo para a 

questão epistémica, mais difícil, mais radical, mas também mais promissora. 

Ao mesmo tempo, esta nova perspectiva forja-se e desenvolve-se no horizonte de um 

confronto com a modernidade científi ca e fi losófi ca, que pretende pôr em evidência o 

seu carácter redutor: “Falta à modernidade – escreve Fernando Gil – uma inteligibilidade 

imanente, interiorizada, da sua experiência do mundo e das relações que os homens entre 

si tecem”4. Com efeito, em seu entender, a nota distintiva da modernidade “consiste na 

disjunção tendencial, nunca absoluta mas sempre agravada, da verdade e do sentido”5. 

Essa disjunção assume a forma de tensão, quando não de oposição, “entre a efi cácia 

dos formalismos produtores de conhecimento, que são o traço distintivo da moderni-

dade, e a intimidade das pertenças naturais: a uma língua, a uma comunidade, a uma 

experiência transmitida”6. Ora, o aspecto mais relevante deste divórcio é “a emergência 

do sujeito enquanto tal – um sujeito desligado das redes de conexões experimentadas 

como naturais”7, um sujeito desvinculado, que se põe a descoberto precisamente quando 

a experiência sensível ou linguística se revela aberrante face a uma linguagem científi ca 

formal. Esta disjunção cristaliza, por sua vez, na oposição entre uma “fi losofi a do sentido” e 

uma “ciência da verdade” – ou, noutros termos, na oposição entre um “idealismo da com-

preensão” e um “realismo da representação”, ou ainda na oposição entre “hermenêutica” e 

“epistemologia”8. 

Fernando Gil reconhece que esta tensão não se anulou e que o projecto da modernidade 

ainda não se concluiu – é até de certa maneira imparável –, mas considera que há uma 

via média entre estes dois caminhos divergentes já ensaiados: precisamente a que leva 

à averiguação fi losófi ca da inteligibilidade, entendida como “um inquérito que, na forma 

de uma antropologia da compreensão, reintroduz o sujeito na epistemologia”9. Daí que, 

mais do que pensar a relação do conhecimento ao objecto – como fez a maioria dos fi ló-

sofos modernos –, Fernando Gil se debruce sobre o elemento refl exivo do conhecimento, 

perguntando-se pelo que permite pensar a verdade como index sui et veri10. Perguntar por 

4 “A inteligibilidade como problema”, in GIL, Fernando (org.), Balanço do Século, Lisboa, INCM, 1990, p. 13.
5 “A inteligibilidade…”, p. 11.
6 “A inteligibilidade…”, pp. 11-12.
7 “A inteligibilidade…”, p. 13. 
8 Cf. “A inteligibilidade…”, p. 19.
9 “A inteligibilidade…”, pp. 18-19.
10 Cf., entre outros, “A operação da evidência”, Análise, 17, 1993, p. 9.
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essa relação é perguntar pelo que constitui o “sentimento de inteligibilidade”, que põe em 

evidência uma “intencionalidade arcaica, pré-refl exiva”11, na qual o sujeito está instalado 

e a razão radicada. 

Esta inquirição acerca da dimensão “epistémica” da experiência da inteligibilidade é por 

ele conduzida em diversas direcções: da questão da prova e da justifi cação (que esteve no 

centro do programa de Filosofi a do Conhecimento que elaborou para as provas de agre-

gação) até à questão da evidência, que o ocupou de forma mais sistemática nos últimos 

anos; passando por temas como a controvérsia e as razões da sua recorrência no discurso 

científi co e fi losófi co ou pela refl exão sobre a experiência da crença, são muito diversos os 

acessos a esse núcleo duro do que signifi ca compreender ou como se elabora a experiên-

cia de saber.

Entre esses acessos merece um lugar de destaque o que o levou a tentar descrever e 

reconstituir a experiência originária do assentimento, disso que descreve como “senti-

mento de inteligibilidade”; refazer esse percurso obrigava, em seu entender, a considerar 

a experiência da compreensão como uma experiência situada e a ir em busca dos ele-

mentos pré-linguísticos, pré-conceptuais, pré-refl exivos em que ela se inscreve. Por isso, 

precisamente, são certeiros os títulos com que se pretendeu homenageá-lo e que come-

çámos por referir: “a razão apaixonada”, “a razão fragilizada”, etc. Longe da apresentação 

asséptica dos formalismos próprios da razão desvinculada, a experiência da compreen-

são – quando se reconduz aos seus elementos originários – põe diante de nós, não uma 

razão descomprometida, mas uma razão apaixonada, comprometida com uma decisão, 

com uma escolha. À experiência da objectividade científi ca subjaz uma intencionalidade 

arcaica, pré-conceptual, vital ou biológica, de que não é possível prescindir e que não é 

possível erradicar, mas em que é possível em todo o caso tentar penetrar.

De outra perspectiva, seria possível seguir a obra de Fernando Gil procurando identifi car 

um conjunto de convicções de fundo, de teses adoptadas, exploradas sistematicamente 

e ilustradas de ângulos diversos. Não cabe aqui elencar a totalidade ou sequer a maioria 

dessas teses centrais. Vale, no entanto, a pena destacar algumas delas. 

Uma ideia dominante, que percorre toda a obra, e que, por sua vez, esta procura ilus-

trar, é que o conhecimento é intrinsecamente plural. Segundo Fernando Gil, qualquer 

tentativa de reconduzir a experiência da compreensão a um único “método científi co”, 

que haveria primeiro que identifi car e depois exportar de uns saberes mais maduros para 

outros ainda não plenamente constituídos, é uma experiência estéril e votada ao fra-

casso: fracasso e esterilidade em que desembocaram alguns dos erros da modernidade 

11 “A inteligibilidade…”, p. 20.
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fi losófi ca. A esta luz, ganha relevo a refl exão teórica sobre o processo de constituição da 

ciência moderna que desenvolve em Mimésis e Negação. Aí se explica por que razão os 

saberes são – e serão sempre – plurais, irredutivelmente plurais e históricos: situados no 

tempo e inacabados12. 

Esta convicção, progressivamente teorizada ao longo dos anos, de pontos de vista diver-

sos, está presente já nos primeiros textos que Fernando Gil consagra ao tema da inteligibi-

lidade: aqueles em que aborda a questão da natureza e do sentido da controvérsia. Longe 

de ser um sinal de inabilidade e uma marca do nosso não-saber, a controvérsia marca o 

caminho por onde avança e se forja o saber humano: a controvérsia é o modo humano de 

pensar e não algo que é possível resolver e abandonar. O conhecimento humano confi -

gura-se por meio da controvérsia e esta é ineliminável13. 

Deste facto decorre, entre outras coisas, a tensão entre a aspiração à sistematicidade e 

a impossibilidade de totalidade, típica do conhecimento humano: ao mesmo tempo que 

busca a sistematicidade, o pensamento retira do horizonte da experiência humana a pos-

sibilidade da totalidade, do sistema. A sistematicidade é assimptótica, ou, se preferirmos, 

o único acesso possível a algo que se pareça com um sistema é negativo. No limite, a única 

aproximação autêntica a algo como um sistema do conhecimento seria a própria inqui-

rição pela inteligibilidade, que aparece descrita em Mimésis e Negação como uma proto-

-epistemologia: aí se apresentam de forma tão sistemática quanto possível as razões pelas 

quais o conhecimento humano não constitui nem pode constituir um sistema. E essas 

razões não são razões circunstanciais: pelo contrário, decorrem da arqueologia mais ori-

ginária da razão humana. Isto mesmo é o que parece querer dizer a indicação, já referida, 

de que a refl exão sobre o conhecimento se limita a apresentar “elementos de um sistema 

que não o é”14: elementos de um sistema que diz por que razão não pode haver sistema 

do conhecimento. 

Esta mesma tese apresenta-se de novo, agora com o estatuto de “opção pedagógica”, 

em 1986: há que acolher a distinção entre “um pensamento da totalidade – que se recusa 

– e a intenção de sistematicidade. Embora esta pareça inerente à actividade fi losófi ca, não 

pressupõe a totalidade” – lê-se em Provas15.

Assim se compreende também por que razão os temas abordados reaparecem sempre 

e nunca se encontram defi nitivamente resolvidos. Com efeito, por um lado, temas como 

a prova, a controvérsia, a evidência e os seus modos, as marcas, os indicadores, os opera-

12 Cf. Mimésis e Negação, principalmente cap. II, n.os 3 e 4.
13 Cf. Provas, p. 160. 
14 Cf. nota 1. 
15 Provas, p. 15. 
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dores, etc. da inteligibilidade, poderiam considerar-se como etapas de um processo de 

progressiva radicalização da questão da inteligibilidade; mas, por outro lado, a recorrência 

dos mesmos temas revela que estas questões – mais do que etapas de progressiva radi-

calização de uma questão nuclear – são perspectivas irredutíveis e permanentes de olhar 

para a questão da inteligibilidade, nenhuma das quais é defi nitivamente superada, por-

que a natureza situada do conhecimento não permite resolvê-las defi nitivamente. 

Há que reconhecer, no entanto, que as diversas questões evocadas – sendo temas 

recorrentes – não têm a mesma radicalidade. É ao abordar a questão da evidência que 

nos encontramos em face da formulação menos mediatizada da questão da inteligibili-

dade: nela o posto como evidente, o apresentado, capta-se simultânea e imediatamente 

como existente e como verdadeiro. A consideração deste tema permite a maior aproxi-

mação possível ao chamado “sentimento de inteligibilidade”, sentimento que agora se 

pretende focar directamente: a experiência da evidência é sempre uma ilustração do 

sentimento de inteligibilidade, uma experiência imediata da compreensão, ou, se prefe-

rirmos, a experiência de uma inteligibilidade não discursiva. Paradoxalmente, no entanto, 

esta operação de focagem obriga a “ganhar distância”, a assistir ao processo de constitui-

ção do sentido, pela via de decompor a evidência e de a reconduzir aos seus conceitos 

fundamentais16.

A este respeito, a tese central de Fernando Gil, que só é possível enunciar aqui, expressa-

-se na convicção de que a operação da evidência é “alucinatória”: nesta expressão se con-

densa a sua ideia de que a compreensão é uma construção, uma fundação da verdade, que 

não se oculta no fundamento17. E, no entanto, como indicámos, a construção da inteligi-

bilidade em causa na evidência não no-la apresenta como uma inteligibilidade discursiva. 

A evidência opera por um processo de alucinação, “não no sentido de um percepto do 

irreal em vez da percepção do existente: antes signifi ca a transposição da percepção para 

outra coisa que não ela mesma. É uma operação alucinatória que, com a força irrecusável 

do real, converte em verdade a percepção e a signifi cação”18. Nesse sentido, o processo de 

constituição da evidência leva a cabo a intensifi cação do dado sensível, numa dupla direc-

ção: converte-se em conceito (atenção, ostensão, intuição, imposição da verdade) que ao 

mesmo tempo se ultrapassa na direcção da existência19. 

16 Cf. Traité de l’evidence, Grenoble, Millon, 1993. Trad. portuguesa: Tratado da Evidência, Lisboa, INCM, 1996, 
caps. IV a VII. 

17 Cf. Tratado da Evidência, p. 217. 
18 Tratado da Evidência, p. 217.
19 Cf. Tratado da Evidência, p. 217.
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3. O estilo

Referiram-se alguns temas mais constantes da obra fi losófi ca de Fernando Gil. 

Procurámos mostrar que esses temas – grandes questões a que a fi losofi a voltou sempre – 

são abordados de uma perspectiva própria, bem precisa, sempre reeditada, de que se vão 

apresentando variações. Deste ponto de vista, a unidade da obra é inquestionável.

A abordagem destes temas é, por outro lado, inseparável do estilo adoptado, também 

ele bem esculpido e facilmente reconhecível. Esse estilo, por razões diversas que se pren-

dem com a difi culdade dos temas que aborda, mas não apenas com esse facto, não é um 

estilo fácil. 

Para isso contribui, em primeiro lugar a diversa natureza dos textos em que o seu pen-

samento se fi xa. Como é bem sabido, os últimos volumes publicados (mas não apenas os 

últimos) são colectâneas de artigos de diversa origem: nuns casos, textos elaborados para 

algum colóquio, para um prefácio ou conferência; noutros casos, estudos preparados com 

base nos materiais dos seminários que dirigiu na École des Hautes Études en Sciences 

Sociales ou na Universidade Nova de Lisboa; noutros ainda, textos com alguma outra ori-

gem, que desconhecemos. Este facto não constitui uma circunstância puramente exterior. 

Poder-se-ia dizer que a obra de Fernando Gil é constituída por uns quantos tratados, que 

são acompanhados, por assim dizer, por colectâneas de artigos, que se poderiam entender 

como variações sobre o núcleo duro dessas obras mais sistemáticas. Para quem seguiu de 

perto esse percurso durante um longo período, o fenómeno não tem nada de extraordinário 

e é até familiar. Fernando Gil foi centrando a sua atenção em aspectos diversos do problema 

da inteligibilidade e cada um desses aspectos ocupou-o de forma abrangente durante um 

tempo: a sua refl exão focava esse ponto de tal modo que as diversas questões trabalhadas 

eram variantes do mesmo problema, que permitiam formulá-lo de diversos modos, cap-

tar a sua complexidade, testar a operatividade da leitura feita ou da solução proposta, dia-

logar com outros pontos de vista – com outros saberes –, etc. Mas esta característica não 

deixa de ser relevante. Consoante o texto que se tenha na mão – uma obra como Tratado 

da Evidência, como Mimésis e Negação ou como Provas, por exemplo, ou, em seu lugar, um 

texto como Mediações20 ou Acentos21 –, a impressão que a obra suscita é signifi cativamente 

diversa: caleidoscópica no segundo caso, muito mais sistemática no primeiro caso. 

Outro traço distintivo do estilo de produção fi losófi ca de Fernando Gil diz respeito ao 

tipo de diálogo que manteve com outros pensadores. Ao longo das suas diversas obras, 

Fernando Gil entra em diálogo com múltiplos autores e com autores muito diversos. 

20 Mediações, Lisboa, INCM, 2001.
21 Acentos, Lisboa, INCM, 2005.
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A comprovação deste facto presta-se a diversos equívocos. Nuns casos, poder-se-ia ter 

a impressão de que as obras nas quais esse diálogo se leva a cabo são estudos clássicos 

de história da fi losofi a, nos quais se pretende identifi car a tese de um autor e expor as 

razões que a sustentam; noutros casos, a impressão dominante poderia ser antes a de 

sincretismo: nestes casos, seria dominante o facto de que são convocadas teses e catego-

rias estritamente científi cas, ou pelo menos não fi losófi cas, e que se ensaia o diálogo da 

fi losofi a com os saberes em que tais teses ou categorias se inscrevem. 

Mas, na verdade, nenhuma destas impressões iniciais corresponde à realidade: não há 

nem mera história da fi losofi a nem puro sincretismo. As categorias à luz das quais Fernando 

Gil pensa a natureza destas relações da fi losofi a com a sua própria história e com o que ela 

não é são expostas em Provas (e retomadas em muitos outros textos) e constituem preci-

samente as duas “intenções” ou “preconceitos” que animam todo o programa de Filosofi a 

do Conhecimento aí desenvolvido: por um lado, o anti-historicismo próprio da fi losofi a 

e, por outro, o reconhecimento da historicidade dos problemas e do primado das práti-

cas científi cas22. Esta oposição radical achava-se já exposta noutros termos em Mimésis e 

Negação, quando Fernando Gil apresenta a intenção dessa obra como uma forma de pôr 

em confronto o projecto da ciência e a condição da metafísica23. 

Entre os fi lósofos, ocupam um lugar de destaque pensadores como Aristóteles e Leibniz, 

com quem o diálogo é recorrente e por quem o fi lósofo se sente constantemente inter-

pelado. Mas a lista dos fi lósofos é muito ampla e diversifi cada: aí se encontram Fichte, 

Spinoza, Hobbes, Descartes, Freud, Wittgenstein, S.to Anselmo e um longo etc. Mas, se este 

diálogo não é estritamente hermenêutico, qual é então o seu sentido? É evidente que 

também não se trata de um mero pretexto erudito, que enquadre uma refl exão absoluta-

mente independente. Trata-se, pelo contrário, de um aspecto central do estilo de inquiri-

ção fi losófi ca que desenvolveu e que, aliás, não passou inadvertido ao próprio Fernando 

Gil, que a ele se referiu em diversas ocasiões. Em Provas, por exemplo, esclarece que o 

diálogo com a fi losofi a se inscreve no horizonte de “um certo anti-historicismo (…) que se 

manifesta na perfeita pertinência (e consequente ‘actualidade’, como se diz) que se atribui 

à refl exão de Aristóteles, de Leibniz, de Hume ou de Kant, permanentemente no horizonte 

destas lições”24. Trata-se de uma convicção ou de um “preconceito”25 que não opera ape-

nas em Provas, mas atravessa toda a obra. Em Mimésis e Negação, já se tinha referido mais 

desenvolvidamente a esta questão, descrevendo a traços largos o tipo de diálogo que, em 

22 Cf. p. 14.
23 Cf. p. 16.
24 Acentos, p. 14.
25 Cf. Provas, p. 14.
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seu entender, a fi losofi a mantém com o seu passado: “Ao contrário do pensamento cientí-

fi co, amnésico e voltado para a frente (só aí conta o estado actual das questões), a metafí-

sica, onde não há soluções propriamente ditas, não é cumulativa. Embora bem fundados, 

os problemas metafísicos são ‘mal postos’. Decorre daí uma difi culdade de princípio no 

seu tratamento, que procura remediar socorrendo-se do pensamento do passado. Isto é, 

voltar atrás não signifi ca agora deformar o presente, mas utilizar e, eventualmente falsear, 

o passado em nome do presente. O recurso, incorrigivelmente infi el, às concepções e dou-

trinas anteriores, é o meio de que se dispõe para domesticar os problemas, quer no que se 

refere à sua solução (…), quer no que se refere à sua posição”26. O diálogo com o passado é, 

portanto, para a fi losofi a uma inevitabilidade e um autêntico ponto de partida: um ponto 

de partida no qual a tradição serve, não para reeditar o passado, mas para o recriar – ou, o 

que é o mesmo, para o falsear – ao serviço ou em nome do presente. Pensa-se num hori-

zonte cultural, linguístico, fi losófi co, etc. e não a partir de zero. 

Mas o diálogo fi losófi co não tem, ou não deve ter, como únicos interlocutores os fi lóso-

fos. Mais: a fi losofi a ganha em dialogar com o que ela não é. Em Provas – obra a que vale a 

pena voltar, por se tratar de um texto no qual Fernando Gil refl ecte metafi losofi camente, 

por assim dizer, sobre a própria fi losofi a e o seu ensino –, indica que um segundo precon-

ceito se acrescenta ao referido anteriormente: “A associação, pelo interior, de ciência e fi lo-

sofi a (e, ainda, da retórica e até do direito, pelo menos como fonte de inspiração)”27. O que 

aqui se expressa é uma convicção permanente: em 1999, no texto que acompanha o rela-

tório que elaborou para o Observatório das Ciências e das Tecnologias e em que caracteriza 

o perfi l da investigação científi ca em Portugal no âmbito da Filosofi a, escreve: “Permito-me, 

para terminar, também um ponto de vista, julgo que um passo importante nos falta dar, no 

sentido de um maior ‘atrito’ com as ciências humanas e não humanas, as artes e a literatura, 

o direito, a medicina, os vários domínios tecnológicos. Não será, creio, apenas uma convic-

ção pessoal pensar que para melhor chegar a si mesma convém à fi losofi a excentrar-se, 

expatriar-se da sua história e renovar em permanência os seus problemas e a inteligibili-

dade que é a sua pelo contacto, o mais possível ‘por dentro’, com a experiência, tal como 

ela é pensada fora da fi losofi a. A inteligibilidade da fi losofi a é metafísica (e os não fi lósofos 

terão de o reconhecer, se quiserem dialogar com a fi losofi a), mas as metafísicas que vivem 

de si mesmas são epigonais – quer refazendo quer julgando desfazer”28.

26 Mimésis e Negação, p. 26.
27 Mimésis e Negação, p. 14.
28 In OBSERVATÓRIO DAS CIÊNCIAS E DAS TECNOLOGIAS, Perfi l da Investigação Científi ca em Portugal 

– Filosofi a, Lisboa, Ministério da Ciência e da Tecnologia, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
Observatório das Ciências e das Tecnologias, 1999, p. 8.

Fernando Gil e o problema do conhecimento
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O diálogo com os saberes não-fi losófi cos não é, portanto, uma mera questão de moda, 

algo assim como uma forma de devolver visibilidade a um tipo de pensar que perdeu 

espaço no marco cultural dominante; pelo contrário, este diálogo faz parte da própria 

identidade da fi losofi a e ajuda a perfi lá-la: 

uma fi losofi a do conhecimento que ponha de quarentena (…) os conteúdos e as práticas 

das ciências (…) revelar-se-ia uma empresa pelo menos inútil (…). Como as próprias ciências, 

a fi losofi a do conhecimento requer uma “base empírica”, a saber, as próprias ciências. O anti-

-historicismo fi losófi co será deste modo compensado pelo reconhecimento da historicidade 

dos problemas e do primado das práticas científi cas.29

Mas, se isto é assim, o diálogo não tem em vista a adopção, por parte da fi losofi a, dos 

métodos ou das categorias das ciências com que entra em contacto; entre outras razões 

porque “a ciência não pensará quanto baste se recusar a fi losofi a”30. 

Um último apontamento, para salientar ainda outro aspecto determinante do estilo da 

produção científi ca e da intervenção fi losófi ca de Fernando Gil, que salta à vista desde o 

primeiro momento, e que é inseparável do que acabámos de apontar: a sua abertura e a 

rejeição dos sistemas fechados. Em seu entender, a fi losofi a não se compadece com fi lia-

ções, antes está aberta em todas as direcções. Isso mesmo afi rmava programaticamente 

no texto de apresentação que escreveu para o primeiro volume da Análise: 

Há muitas moradas na casa de Deus, mas a análise é o único método em fi losofi a. Por 

isso, tantas revistas têm este nome, sinal de um compromisso a que pretendemos também 

vincular-nos.

Será o único. Análise não privilegiará moradas dentro do conhecimento. Está aberta (…) 

à refl exão metafísica, à fi losofi a das artes e das ciências, do direito e das ciências humanas 

e quereria ser ocasião de confl uências e lugar de acolhimento para o risco de pensar por 

conta própria. (…) Sabemos que o eterno retorno dos grandes problemas pode ocultar a 

deslocação e deriva, assim como motivos de refl exão menos caucionados, menos facilmente 

localizáveis, mais discretos. 

29 Provas, p. 14.
30 Provas, p. 14.
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4. Conclusão

Apontaram-se muito brevemente alguns aspectos mais destacados da obra de 

Fernando Gil: temas dominantes do seu pensamento fi losófi co e traços distintivos do seu 

estilo e do tipo de diálogo que encetou com a tradição fi losófi ca e com o pensamento 

não fi losófi co. Mas uma coisa parece certa: é ainda difícil avaliar o alcance, a originalidade 

e o sentido desta obra. É inquestionável que Fernando Gil foi um pensador profunda-

mente original, exigente, muitas vezes difícil, que procurou levar tão longe quanto possí-

vel a análise fi losófi ca a que consagrou a sua vida de fi lósofo; mas é também verdade que 

se trata de uma obra nalgum sentido interrompida ou inacabada. Fernando Gil estava em 

plena fase de actividade e de produção fi losófi ca quando foi surpreendido pela doença. 

Havia projectos em curso, planos de trabalho a desenvolver, aspectos a refundar ou a 

aprofundar, aqui e além o reconhecimento explícito da sua própria insatisfação com os 

resultados já alcançados. Trata-se certamente de um aspecto circunstancial, mas não é 

apenas isso: é também algo que marca a partir de dentro o trabalho desenvolvido. A 

própria natureza “arqueológica” da sua inquirição, a pergunta pelo “sentido do sentido”, 

levava em si esta marca de inacabamento ou de incompletude, que requer análises cada 

vez mais abrangentes e mais radicais, e que não tem um último “terreno fi rme” defi nitivo 

e inamovível. Daí a tensão entre a intenção de sistematicidade e a rejeição do sistema, 

para que apontava essa busca de elementos “de um sistema que não o é”, a que já se fez 

referência. 

É ainda cedo para fazer um balanço da obra de Fernando Gil: tanto da obra escrita como 

do alcance da sua intervenção na fi losofi a portuguesa, pelo impacto que teve em dinami-

zar núcleos de refl exão e pelo modo como interveio na formação de várias gerações de 

estudantes e docentes de fi losofi a em Portugal e em Paris, onde ensinou durante tantos 

anos, e que se alargou a muitos outros âmbitos, pelo empenho que pôs nessa relação de 

maior “atrito” da fi losofi a com os outros saberes. Fernando Gil ilustra, pelo modo da sua 

presença pública, a convicção que deixou expressa no texto, já referido, do relatório que 

elaborou para o Observatório das Ciências e das Tecnologias: a necessidade de desenvol-

ver um pensamento fi losófi co autêntico em diálogo com os saberes não fi losófi cos, que 

evitasse a todo o custo mimetizar-se com eles. 

A título de exemplo desta difi culdade em avaliar o sentido e o alcance do seu pen-

samento, poderíamos voltar à crítica da modernidade. Por um lado, como indicámos, a 

denúncia das limitações da razão moderna e a tentativa de as contornar é um dos aspec-

tos mais relevantes da novidade e da pertinência do seu trabalho na área da fi losofi a glo-

balmente considerada; mas, por outro lado, seria possível sustentar que, à sua maneira, 

Fernando Gil e o problema do conhecimento
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Fernando Gil é também um moderno, um moderno diferente: na linha da melhor tradi-

ção moderna, Fernando Gil defende que o conhecimento e o sentido são construções do 

sujeito e que a operação de pensar, o acto de pensar, que quis sobre tudo aprofundar, é 

uma produção do espírito e para o espírito. Também por isso, talvez a mais abrangente 

síntese do seu pensamento e do seu projecto fi losófi co seja a que referimos no início: 

aquela que o levou a afi rmar que procurava um “realismo da interpretação”, que superasse 

as limitações tanto do “realismo da representação” como do “idealismo da interpretação”. 
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Quelle importance ont les noms d’auteurs 
dans le discours historique ? 
Les savants, les puissants et les inconnus
Mirna Velcic-Canivez *

1. Introduction 

1.1. L’histoire comme écriture dialogique

Comme tout discours de savoir, l’histoire est une écriture dialogique au sens où elle 

s’appuie sur les écrits d’autres spécialistes. Ce dialogue se manifeste sous les diff érentes 

formes de références aux auteurs scientifi ques et à leurs écrits, le principal indice étant le 

nom propre d’auteur accompagné lui-même d’autres indices (le titre d’un ouvrage, l’an-

née de sa parution, le concept-clé ou le thème de la recherche). On parle de marqueurs de 

scientifi cité et de référencement des sources.

1a. G. Duby : L’histoire continue

1b. Duby (1991, 65)

1c. le Duby de la France féodale 

La spécifi cité de l’écriture historique, comme d’un bon nombre d’écrits et de pratiques 

en sciences humaines, est de s’appuyer aussi sur des écrits qui  ne relèvent pas du dis-

cours de savoir : actes juridiques, correspondance personnelle, testaments, registres, 

récits de voyage, récits de témoignage. Ces écrits constituent une matérialité documen-

taire signée par des acteurs de l’histoire que Foucault identifi ait comme « des formes soit 

spontanées, soit organisées de rémanences »1. Dans la mesure où l’histoire prétend être 

une connaissance sur traces et indices2 cette matérialité documentaire signée est d’une 

importance capitale. Néanmoins elle est loin d’être homogène car ceux que l’on appelle 

les « acteurs de l’histoire » peuvent être des signatures immédiatement reconnaissables 

ou, au contraire, des noms non identifi ables. Dans le premier cas leurs noms désignent 

des puissants (rois, notaires, diplomates, artistes, écrivains, etc.)  ; dans le deuxième, des 

inconnus. C’est dire qu’il se constitue un ordre hiérarchique de propos et de signataires sur 

* Université Charles-de-Gaulle – Lille 3 E.A. 1061 (ALITHILA)
1 M. Foucault, L’Archéologie du savoir, p. 14.
2 Voir C. Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire, 1989.
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le terrain de l’histoire, une certaine dénivellation des écrits utilisés et une discrimination 

des noms de référence. Il est possible de les répartir en trois principaux ensembles  : les 

savants (noms d’auteurs scientifi ques), les puissants (noms de signataires illustres, noms de 

personnages historiques) et les inconnus (noms de témoins, signataires dénués de toute 

notoriété). Ces trois catégories sont, bien entendu, provisoires et insuffi  santes. 

Dans son livre : Les mots de l’histoire, J. Rancière, en parlant de l’écriture de Michelet (l’His-

toire de la Révolution française), attire l’attention sur un acteur nouveau, un nouveau parte-

naire de l’historien, le peuple, les pauvres qui quittent la masse des anonymes et entrent 

dans l’univers des êtres parlants :

Il n’y a pas de mots sans corps, de noms de rien ou de personne. Au ressentiment infi ni 

contre la tromperie des homonymes on peut opposer le règne général de la synonymie dès 

lors qu’on donne aux mots non leur référent, toujours hasardeux, mais la voix par laquelle ils ont 

un corps.3

Rancière est très critique à l’égard de la poétique de Michelet car il s’agit d’une poé-

tique historique à eff et trompeur (il lui reproche un excès de mots) : au nom d’une histoire 

savante, l’historien fait parler son nouveau partenaire – les pauvres – en le faisant taire : 

« (…) est né ainsi sur le terrain de l’histoire un témoin muet » 4. 

Cette critique situe l’écriture de l’histoire au cœur des sciences du texte et, particuliè-

rement, de la linguistique de l’énonciation car il s’agit de problématiser l’intégration de 

la parole des inconnus dans l’histoire savante et, de ce fait, la constitution des identités 

énonciatives et discursives. Plus précisément encore, il s’agit d’articuler le rapport du nom 

propre à la voix et à la matérialité d’un corps.

1.2. Les noms d’auteurs comme dispositif de validation 

 L’individu désigné par le nom propre anthroponymique est identifi é, dans la plupart de 

ses emplois, comme un autre par rapport au sujet énonciateur. D’où l’une des spécifi cités 

du fonctionnement discursif du nom propre de personnes : dans le discours, le nom propre 

(désormais : Npr) renvoie à la personne qui n’est pas censée parler. Celle qui parle est dési-

gnée par un autre signe, par « je ». Le pronom « je » marque l’identité subjective d’une per-

sonne, tandis que le nom propre marque son identité objective (ou objectivée) 5. Autrement 

3 Rancière, J., Les Mots de l’histoire, Paris, Seuil, 1992, p. 92 (souligné par nous).
4 Op. cit., p. 112.
5 E. Benveniste, p. 231.
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dit, pour faire parler un nom, il faut lui attribuer une voix. C’est dans l’attribution des voix 

aux noms anthroponymiques que se jouent les diff érents modes de matérialisation des 

protagonistes du discours historique, les diff érentes images de leurs corps. Rancière y voit, 

à juste titre, (et en suivant entre autres, les travaux célèbres de Hayden White) des modèles 

poétiques du discours historique. Il situe cette poétique dans un processus de légitimation 

d’une histoire savante. C’est pourquoi, du point de vue de l’énonciation et de la linguis-

tique textuelle, les propos d’autres auteurs utilisés dans le discours historique et, surtout, 

le maniement de leurs signatures 6 deviennent les moyens d’un savoir-faire rhétorique : ils 

font partie d’un dispositif de validation de l’écriture historienne.

Ce dispositif est hétérogène. L’on peut constater d’entrée de jeu que les diff érentes 

séries de signatures fonctionnent diff éremment dans la légitimation du discours histo-

rique et que le fameux rapport à la voix et au corps varie considérablement. D’où l’objectif 

de cette étude. Je m’interrogerai notamment sur la spécifi cité des signataires inconnus 

en les confrontant, d’une part, aux noms des historiens savants et, d’autre part, aux noms 

des personnages historiques puissants. Pour ce faire, je vais utiliser des arguments à la fois 

linguistiques et sémiotiques qui font ressortir quelques spécifi cités des noms d’auteurs. 

Pour commencer, j’évoquerai rapidement quelques points relevant de la problématique 

du Npr, question importante au sein de la linguistique de l’énonciation et de la tradition 

philosophique du langage. 

2. Le nom propre comme désignateur rigide 

Ce que nous savons depuis un siècle de débat linguistico-philosophique sur le statut du 

Npr dans la langue et sur sa signifi cation, c’est que les Npr représentent des constantes 

logiques. Traditionnellement, les logiciens analysent leur signifi cation en termes de déno-

tation, la dénotation d’un signe étant « ce qu’il désigne ». Ce qui est désigné par le Npr, cor-

respond à une entité extralinguistique. De plus, cette tradition logique implique intercon-

nexion entre le nom propre et la description défi nie. L’idée est la suivante : le nom propre 

correspond à une description défi nie telle qu’elle permet l’identifi cation du référent. Par 

exemple, dans l’énoncé (2) :

2. Georges Duby est l’auteur des Temps des Cathédrales. 

6 Je considère la signature au sens large et actuel et non pas comme un signe exclusivement lié à l’auto-
graphie. Est signature toute écriture du nom d’auteur apposé à un écrit, quel que soit le moyen de cette 
écriture ou le genre d’écrit.
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les deux termes : Georges Duby et l’auteur des Temps des Cathédrales correspondent de 

toute évidence dans la mesure où les deux ont pour fonction de désigner un individu par-

ticulier. Les deux termes – le Npr et la description défi nie – sont des désignateurs. 

Le nom propre correspond à une description défi nie, mais l’individu désigné par le Npr 

ne correspond pas nécessairement à cette description. C’est ce que constate Kripke 7qui 

conteste les interprétations descriptivistes des Npr. La description permet de déterminer 

le référent du nom, d’associer au nom des propriétés qui rendent l’individu désigné identi-

fi able. Cependant, deux observations en découlent : a) le Npr ne permet pas de connaître 

a priori les propriétés singularisantes du référent  ; b) les propriétés fournies par les des-

criptions ne sont pas en général des propriétés nécessaires de l’individu désigné (Michel 

est l’ami de Claire. Michel est le père de François. Michel est l’organisateur de deux jour-

nées d’étude, etc.). C’est pourquoi le Npr n’est pas, selon Kripke, un moyen d’identifi er un 

particulier, mais un moyen de référer à un particulier. L’exemple l’illustre bien  : on peut 

eff ectuer un acte de référence réussi en employant un nom propre sans être en mesure de 

fournir une propriété permettant d’identifi er le porteur du nom puisque le référent visé ne 

dépend aucunement des propriétés que possède le particulier en question. C’est ainsi que 

les noms propres, selon Kripke, n’auraient pas de sens (descriptif ). 

Ces quelques prémisses et arguments logiques ont infl uencé des linguistes. Marie-

Noëlle Gary-Prieur confi rme l’hypothèse logique selon laquelle le Npr et la description 

défi nie n’ont ni le même statut dans la langue ni les mêmes visées désignatives. En eff et, le 

Npr est un désignateur qui pointe directement sur un individu (comme les démonstratifs) ; 

il le désigne sans l’intermédiaire d’une description singularisante, sans l’intermédiaire d’un 

concept. Son sens est instructionnel car il nomme le référent sans le décrire. En revanche, 

la description défi nie (l’auteur des Temps des Cathédrales) décrit le référent visé par le Npr 

dans son rôle ou dans sa fonction. Elle implique un rapport à la vérité et impose la vérifi ca-

tion des propriétés constituant le sens du nom propre.) Le Npr se défi nit donc essentielle-

ment par sa relation à un référent. Il désigne directement et serait donc proche de la déixis. 

2.1. L’acte de nomination

Ce que les linguistes voient comme fondamental dans la conception de Kripke, c’est 

l’acte de nomination (acte de baptême)  : « un nom propre est attribué à un individu, et 

toute utilisation ultérieure du nom renvoie à cet acte premier » 8. Autrement dit, dès lors 

qu’un particulier a reçu tel nom, le nom propre désigne nécessairement cet individu. D’où 

7 Voir S. Kripke : Naming and Necessity, 1972, trad. fr., La Logique des noms propres, 1982.
8 M.-N. Gary-Prieur, M.-N., Grammaire du nom propre, PUF, 1994, p. 19. 
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l’idée d’une certaine rigidité que les linguistes infl uencés par les arguments de Kripke asso-

cient au Npr : le Npr est envisagé comme mode de désignation rigide ; la description serait 

une désignation accidentelle. L’acte de nomination serait l’élément crucial de la rigidité 

référentielle du Npr : « Chaque énoncé actualise un lien dénominatif fi xé par un énoncé 

logiquement antérieur, et c’est cette référence à un événement – l’acte de nomination – 

qui constitue un élément de stabilité dans la référence des noms propres » 9. Cela explique 

pourquoi le Npr ne dit pas qui est l’individu désigné. Il ne dit pas quelle est son identité. Le 

Npr désigne directement et rigidement le même individu dans tous les mondes possibles, 

quelles que soient les propriétés réelles ou supposées qu’on attribue au porteur de ce nom. 

Par ailleurs, l’acte de nomination est forcément un acte de parole. Ce que le Npr désigne, 

« c’est l’existence donnée à la chose nommée dans le langage et non l’existence extralin-

guistique réelle de la chose » 10. C’est pourquoi certains linguistes estiment que le contenu 

sémantique du Npr en tant que signe dépend entièrement de l’énonciation, que l’acte de 

parole est inscrit dans le sens même du Npr 11. Dans la perspective de cette hypothèse 

pragmatique, la nomination et la dénomination se trouvent au cœur de la défi nition du 

Npr : le sens du Npr serait dénominatif et instructionnel 12. 

 Le Npr ne serait donc pas seulement une forme de langue ; il se défi nit surtout en fonc-

tion de sa dépendance du contexte puisque l’acte de parole est inscrit dans le sens même 

du Npr 13. C’est pourquoi il s’agit aussi d’une forme du discours, forme dotée d’un impor-

tant potentiel de mobilité. Mais c’est précisément dans le discours que l’hypothèse de la 

rigidité référentielle du Npr peut paraître problématique. Elle pose des problèmes dans la 

mesure où la réalité discursive ne se limite pas aux « énoncés », unités linguistiques dotées 

de signifi cations plus ou moins stabilisées  ; elle implique les «  textes ». Dire que le Npr 

dépend entièrement de l’acte de parole vaut surtout pour son emploi dans les textes. C’est 

pourquoi il ne suffi  t pas de partager l’idée selon laquelle le sens des Npr est « beaucoup 

plus sensible que celui des Nc à l’infl uence sémantique du discours et plus généralement 

du contexte dans lequel il s’inscrit » 14. Il faut aller plus loin et préciser que cette dépen-

dance du contexte ne s’articule pas de la même manière s’agissant de l’actualisation du 

Npr dans l’énoncé et dans le texte. 

9 A. Cormier, p. 352.
10 Idem, p. 347.
11 M.-N. Gary-Prieur, 1994, p. 25.
12 Kleiber, p. 22.
13 A. Cormier, pp. 336-338.
14 M.-N. Gary-Prieur, 2009, p. 5.
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2.2. Le statut du contexte : énoncé vs. texte 

Dans les textes, le rapport au contexte, au monde et à la vérité n’est pas celui auquel 

nous habituent les analyses des énoncés. Ce rapport change au cours de « l’acte de parole » 

puisque l’énonciation textuelle ne se défi nit pas seulement en termes du rapport du sujet 

à la langue, en termes de « paramètres donnés », mobilisés par un acte de parole indivi-

duel. L’énonciation textuelle se défi nit avant tout en termes de relation entre les personnes 

de discours. Cette relation est fondamentalement inconstante, sujette à modifi cations car 

l’idée que l’énonciateur se fait de son destinataire change pendant l’acte même de parole. 

En comparaison avec l’acte de parole donnant lieu à un énoncé, la « mise en texte » se 

constitue comme un « acte processualisé ». Il se conçoit plutôt comme un « événement de 

parole » ou un « événement de langage » au sens bakhtinien du terme (« sobytie vyskazyva-

nija »). Le passage de l’énoncé au texte s’accompagne donc d’une transformation de l’acte 

en événement de parole et nous éloigne d’une logique centrée sur le résultat. Cette pro-

cessualisation aff ecte la conception même de la relation entre les interlocuteurs. Celle-ci ne 

peut plus être considérée comme celle d’un agent qui se trouve face à un récepteur situé 

en dehors de l’énonciation ; elle se conçoit plutôt comme celle de protagonistes engagés 

dans le même événement, partageant la responsabilité de l’énonciation et se situant, par 

conséquent, autant en dehors que dans l’événement de parole. En somme, avec le texte, 

il ne s’agirait plus d’un acte individuel, mais d’un événement qui se réalise comme une 

relation (ou une multiplication de relations) entre les protagonistes impliqués. C’est là que 

résident les principales raisons d’un nouveau rapport au contexte s’agissant de « la mise 

en discours » de la langue : le contexte d’un texte occupe un espace fondamentalement 

intertextuel. Celui-ci n’est pas extralinguistique par rapport au texte comme il est dit extra-

linguistique par rapport à l’énoncé. 

2.3. L’actualisation du Npr dans le discours 

Du point de vue épistémologique, il est évident que l’articulation du rapport entre la 

langue et le discours nécessite la confrontation de deux types d’actes de parole  : l’un 

donnant lieu à l’énoncé et l’autre donnant lieu au texte. Quels impacts sur le Npr et sa 

référence ? Dans la perspective d’un événement textuel, il se produit sur le plan de l’iden-

tifi cation des référents discursifs un décalage entre les référents visés (par l’énonciateur) et 

les référents reconnus ou susceptibles d’être reconnus (par le destinataire). Ce décalage est 

constitutif de la référence des anthroponymes lorsqu’il s’agit de leur actualisation dans les 

textes. Dans le texte, à la diff érence de l’énoncé, la saturation des référents reste un proces-

sus plus ou moins inachevé : l’identifi cation ainsi que la reconnaissance ne sont pas défi -
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nitives car les manifestations discursives des personnes nommées – la voix, le visage, le 

corps – peuvent compliquer, mettre à l’épreuve, voire brouiller l’accès aux référents visés, 

désignés par les Npr. Par conséquent, un lien dénominatif, quoique fi xé par un énoncé (ou 

par des énoncés) logiquement antérieur(s) ne constitue pas nécessairement un élément de 

stabilité des anthroponymes. L’acte de nomination situe le Npr dans l’énonciation, certes. 

Mais la nomination n’aff ecte pas la référence de la même manière s’agissant de l’actuali-

sation des Npr dans l’énoncé et dans le texte. Cette distinction épistémologique, souvent 

négligée par les spécialistes de l’énonciation, s’avère être particulièrement importante 

quand on aborde la question des noms d’auteur. 

3. Noms d’auteurs : une spécifi cité référentielle

La linguistique textuelle intègre clairement une dimension énonciative à la question de 

l’auteur et à son nom en apportant des distinctions supplémentaires. Elle distingue le nom 

d’auteur, désignant le garant du texte et la voix qui construit les fi gures du garant dans le 

texte, son Ethos. Mais il y a un troisième niveau d’analyse : c’est l’inscripteur ou scriptor – la 

main, le rédacteur, la trace d’un corps. Cette distinction à trois niveaux permet de confi r-

mer plus ou moins les arguments sémantiques qui permettent de tenir séparés le Npr 

d’auteur et la description défi nie en stipulant que le nom propre renvoie à l’auteur, tandis 

que la description défi nie renvoie au scriptor 15. C’est donc un argument énonciatif et tex-

tuel pour la thèse que les deux expressions référentielles ne peuvent pas correspondre 

entièrement. Mais cet argument va aussi dans le sens d’une autre thèse qui est que le nom 

d’auteur n’est pas garant de l’identité de la personne qui écrit. En somme, le N d’auteur 

cautionne l’écrit auquel il est apposé mais ne garantit pas l’identité de l’auteur. 

Il en découle une spécifi cité référentielle du nom d’auteur : un nom d’auteur est un nom 

et, en même temps, un acte de validation. Son référent est déterminé par l’institution de 

la signature. D’où une distinction importante qui sépare les noms d’auteur et les Npr de 

personnes. Le nom d’auteur serait un désignateur rigide parce que c’est un Npr. Mais ce 

n’est pas le même type d’acte qui stabilise les noms d’auteur et les Npr de personnes  : 

les noms d’auteurs relèvent de l’acte de signer et non pas d’un acte de baptême, tel que 

connaissent les Npr de personnes. 

Cette spécifi cité référentielle du nom d’auteur se confi rme par le fonctionnement de 

notre première catégorie de signataires qui sont des auteurs dits «  scientifi ques  »  : les 

savants.

15 Comme le précise J.-F. Jeandillou : « L’auteur est nommé ; le scriptor est décrit » (1995, p. 348).
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3.1. Noms de signataires savants : 
noms de renom, associés aux titres, dissociés du corps 

Les signataires savants permettent d’éclairer davantage ce lien de caution qu’apporte le 

nom à l’écrit auquel il est apposé. En eff et, ce lien est organique car celui qui est désigné 

serait autre si l’œuvre était autre. C’est pourquoi il est possible de dire avec Foucault 16 que le 

nom d’auteur n’est pas vraiment un anthroponyme. Il représente plutôt la fonction auteur. 

 Les noms d’auteurs scientifi ques donnent parfaitement raison à Foucault car ils per-

mettent de classer et de discriminer les textes auxquels ils sont associés. Mais leur pouvoir 

de classifi cation et de discrimination ne s’épuise pas dans la relation qu’ils entretiennent 

avec les écrits dont ils sont la signature. Les noms d’auteurs deviennent des critères de 

valorisation – positive ou négative – des textes et des auteurs qui font appel à eux. Il est 

toujours très intéressant d’analyser comment la fi gure de l’auteur-savant, son ethos ou 

son positionnement se dessine à travers le maniement de noms d’autres auteurs. Ainsi les 

noms des savants sont envisagés par les analystes de discours comme « lieux d’ancrage » 

du débat théorique. Ce passage signé par Jacques Le Goff  peut servir d’exemple : 

4. Paul Veyne, étudiant l’évergétisme grec et romain a admirablement montré comment 

les riches ont alors « sacrifi é une partie de leur fortune pour laisser un souvenir de leur rôle » 

(1973, p. 272) et comment (…) Georges Balandier donne l’exemple des Béti du Cameroun 

pour évoquer la manipulation des « généalogies » dont on sait le rôle qu’elles jouent dans la 

mémoire collective des peoples sans écriture (…)

Il incombe, en eff et, aux professionnels scientifi ques de la mémoire, anthropologues, his-

toriens, journalistes, sociologues de faire de la lutte pour la démocratisation de la mémoire 

sociale un des impératifs prioritaires de leur objectivité scientifi ques. S’inspirant de Terence 

O. Ranger (1977) qui a dénoncé la subordination de l’anthropologie africaine traditionnelle 

aux « sources « élitistes » et notamment aux « généalogies » manipulées par les clans domi-

nants, Alessandro Triulzi (1977) a appelé à la recherche de la mémoire de l’ »homme com-

mun » africain. 17

En développant les enjeux de la mémoire pour l’historiographie, l’auteur se réfère suc-

cessivement aux travaux d’autres savants  : P. Veyne, G. Balandier, T. O. Ranger, A. Triulzi. 

Leur parole et leurs idées sont signalées systématiquement par l’association de leur nom 

à l’année de la publication de leurs travaux et/ou au numéro de la page comportant les 

16 M. Foucault, 1969 (1994), p. 86.
17 J. Le Goff , Histoire et mémoire, p. 176.
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expressions ou extraits cités ou paraphrasés. Le lien qui lie ces noms aux écrits dont ils 

sont la signature est un lien matérialisé au sein d’un autre discours académique. Ce lien 

est rendu « visible » à l’aide d’une série de conventions afi n de permettre l’identifi cation de 

ces noms (et leur reconnaissance) en tant que « signataires savants ». Plus ce lien entre un 

nom d’auteur et un titre (une année de publication ou une expression citée) est standar-

disé, plus le référent du nom s’éloigne de la matérialité d’un corps et plus les noms servent 

de «  balises identifi ant les sources du savoir  » 18. Dans le discours d’un autre, les noms 

d’auteurs savants reçoivent le statut d’indices de scientifi cité.

Il en découle que les auteurs savants sont des signatures dont le pouvoir de légitimation 

a une double visée. Ils cautionnent la matérialité textuelle à laquelle ils sont apposés. En 

même temps, lorsqu’ils sont mis en relation d’une manière évidente avec un titre ou une 

citation, avec une année de publication et un numéro de page, ils inscrivent celui qui les 

utilise comme sources du savoir dans un champ de recherche spécifi que, dans une école, 

dans un courant épistémologique. Ainsi, ils crédibilisent l’auteur qui fait appel à eux en lui 

permettant de trouver une place dans la communauté des signataires savants. En somme, 

les noms d’auteurs savants permettent à l’auteur qui fait appel à eux de se démarquer 

d’autres auteurs et de se faire un nom. 

Les noms des savants sont doublement associés à une matérialité textuelle. Qu’ils soient 

apposés à une publication en tant que « signature » ou qu’ils servent de balises identifi ant 

les sources du savoir historique dans le discours d’un autre, ils sont dissociés de l’identité 

d’une personne, de son corps 19. 

Le fonctionnement des auteurs dits «  inventés », comme Botul sur le terrain de philo-

sophie, l’auteur de La vie sexuelle d’Emmanuel Kant, ou comme Ike Antkare du côté des 

sciences informatiques, ou encore, dans le domaine littéraire, le cas de Julien Torma dont 

nul n’a jamais pu prouver la non-existence20, confi rment parfaitement l’indépendance du 

nom d’auteur par rapport à un corps susceptible d’être attribué à une personne 21. Chacun 

18 Voir F. Grossmann, 2003 et 2010.
19 C’est la principale raison pour laquelle les noms d’auteur ne sont pas envisageables comme une sous-

catégorie d’anthroponymes. Nous pensons plutôt que les deux types de Npr forment des sous-catégo-
ries diff érentes et que les éventuels systèmes de classifi cation des Npr de personnes et des N d’auteurs 
constituent des systèmes à part.

20 Ces deux derniers exemples ont été analysés avec pertinence par J.-F. Jeandillou dans sa conférence 
“Du nom d’auteur comme nom de personne”, donnée le 26 janvier 2011 dans le cadre du séminaire 
d’Etudes européennes, Le nom d’auteur : référence, textes et genres, sous la direction d’Y. Baudelle et M. 
Velcic-Canivez, à l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3.

21 Cela confi rme le statut discursif des pseudonymes. Cependant, comme toutes les signatures, les pseudo-
nymes sont des noms et des actes. Ce sont des noms d’auteur et des actes de validation. C’est pourquoi 
ils ne sont pas envisageables comme de « purs outils discursifs », comme le pense Cislaru (Cislaru, 2009).
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de ces noms est apposé comme nom d’auteur par d’autres à une œuvre entièrement 

fabriquée par d’autres. Et pourtant, ces noms circulent dans une communauté de signa-

taires savants, associés à un ou plusieurs titres, à des publications remarquées. Celles-ci 

sont recensées et citées. Botul, philosophe fantôme, tout comme Ike Antkare, informati-

cien dont les publications sont citées plus souvent même que celles d’Einstein, sont des 

savants à part entière car ce sont des noms de renom. En se référant à leurs écrits, en les 

citant, on leur attribue des voix et on les fait parler. Ces noms sont aptes à se construire une 

réputation et à occuper une place dans une communauté d’auteurs alors qu’ils ne peuvent 

être rattachés à aucun corps, à aucune personne. Leur identité est entièrement fabriquée 

par d’autres et représente une pseudo-identité. Néanmoins, tout en étant des exemples de 

supercherie, ces noms confi rment le lien qui lie un Npr d’auteur savant à un ou à plusieurs 

titres. C’est dans le lien à un univers textuel que les savants trouvent leur stabilité référen-

tielle. En même temps, ces noms sont dotés d’un important potentiel de mobilité. D’où 

la principale caractéristique des savants : leur référence est doublement dépendante. Ces 

noms s’appuient sur une matérialité textuelle dont ils sont la signature ; en même temps, ils 

comptent avec la parole d’autrui. C’est la parole d’autrui qui cultive le renom, voire le mythe 

d’un auteur savant. Et le maintient d’un tel renom ne s’appuie pas forcément sur l’interpré-

tation des textes auxquels le nom évoqué est apposé. La réputation d’un nom savant est 

maintenue par le discours des autres qui le font circuler dans leur propre oeuvre. 

 Cette double dépendance des savants – noms à la fois stabilisés et extrêmement 

mobiles – se confi rme en partie lorsque l’on s’apprête à analyser d’autres catégories de 

signatures, lorsqu’on passe des écrits référencés comme « sources du savoir » à la catégo-

rie des « documents », signés par les diff érents acteurs de l’histoire. Leur signature, tout 

comme celle des savants, cautionne les écrits auxquels elle est apposée. Mais ces noms 

ne représentent pas des noms auxquels il serait possible d’associer un titre, l’année d’une 

publication, une problématique, des thèmes ou des concepts récurrents. Les puissants 

sont des noms de pouvoir et de renom, certes, mais leur référence n’est pas fondée sur 

un lien organique avec une œuvre. Leur référence dépend du statut social et politique 

de leurs porteurs. Autrement dit, le statut référentiel des puissants diff ère de celui des 

savants. Par conséquent, leur intégration dans le discours d’une histoire savante donne 

lieu à un mode de validation bien spécifi que.

3.2. Noms de signataires puissants : noms de renom, associés à un corps

 Les historiens médiévistes qui se sont penchés sur l’étude des manières de sceller les 

actes royaux et diplomatiques ont apporté beaucoup d’éclairage dans ce domaine. Leur 
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intérêt porte, par exemple, sur l’échange épistolaire diplomatique des rois, des princes 

et de leurs chancelleries (entre le 13e et le 15e siècles). La signature apposée aux lettres 

rédigées dans l’entourage immédiat du roi est liée à la notion d’autographie. Elle est donc 

étudiée comme marque d’individuation mais aussi dans le cadre d’un dispositif à la fois 

d’authentifi cation et de validation 22. 

On comprend l’intérêt des historiens pour la signature  dans les milieux du pouvoir : 

les noms du personnel de chancellerie comme du souverain lui-même sont à la fois des 

« signes très personnels » – la trace laissée par le corps car signature autographiée 23 – et 

des « signes politiques forts » puisqu’ils disent l’individu par rapport à une communauté et 

un ensemble de réseaux. Les noms des puissants évoquent l’individu, la qualité, la fonction 

et, par là, affi  rment l’autorité et le pouvoir 24. Mais ces signatures représentent des noms 

auxquels il est possible d’associer la matérialité du corps. Par conséquent, elles ne repré-

sentent pas seulement les actes qui cautionnent les écrits auxquels elles sont apposées ; 

elles représentent des signes d’authentifi cation ! D’où leur principale caractéristique : ce 

sont des noms, des actes et la trace matérielle d’un corps. Ce sont des noms d’auteurs car 

indissociables des supports écrits qu’ils cautionnent et authentifi ent. Ce sont des actes 

au sens pragmatique, à l’instar de toute signature, dans la mesure où ils transforment un 

support en acte. Ce sont également des actes au sens politique ou juridique puisque ces 

signatures transforment les supports écrits en documents de pouvoir. Mais ces noms affi  r-

ment aussi la personnalité du signataire et transforment les documents signés en docu-

ments « authentiques » 25. 

D’où l’importance des noms des puissants sur le plan de la légitimation du discours his-

torique : les documents validés par les signataires de pouvoir et évoqués au sein d’une 

histoire savante valorisent l’historien non seulement comme quelqu’un qui a accès «aux 

connaissances, aux sources du savoir  », mais aussi comme quelqu’un qui possède «  des 

objets de connaissance », objets qui le rapprochent d’une réalité autre. De ce fait, son 

discours se lit comme « une histoire bien fondée », c’est-à-dire, comme une écriture fon-

dée non seulement sur les textes d’autres savants mais aussi sur des objets authentiques, 

appartenant à une autre époque. Parce que ces supports écrits font reconnaître dans un 

nom illustre une fonction politique, un statut social et surtout la matérialité du corps du 

22 Voir C. Jeay, 2005, p. 65.
23 Idem, p. 56.
24 Idem, p. 76.
25 L’idée que la signature est un acte pragmatique, voire une série d’actes qui se confondent, est avancée 

par la spécialiste de la signature, Béatrice Fraenkel : « (…) l’acte pragmatique ici se confond avec l’acte 
documentaire » (1995, 358). Cette idée suggère que la signature pourrait être envisagée comme un ins-
trument de transformation du support.
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signataire, ils sont susceptibles de nous rapprocher d’une réalité historique au point d’en 

être la preuve. En ce sens, les signataires puissants représentent un instrument décisif des 

documents-preuves. 

Cependant la puissance de ces noms est relative. Les études montrent comment l’évo-

lution des formes du sceau s’accompagne de la croissance du nombre de documents 

ainsi que de la multiplication de leurs nouveaux usages et comment la multiplication des 

usages vide la signature de sa substance. Avec les formes de reproduction et de mise en 

scène du nom qui est de plus en plus tracé par d’autres que l’intéressé (par des secrétaires 

de confi ance ou par des notaires), ce signe d’authentifi cation se dépersonnalise. Il est de 

moins en moins une affi  rmation de la personnalité du signataire et devient de plus en plus 

une convention, un signe de validation parmi d’autres. Autrement dit, la relation avec la 

matérialité du corps qu’implique une signature autographiée n’est évidemment pas un 

critère de stabilité fi able pour expliquer, du côté des puissants, la constitution des docu-

ments-preuves. Or, dans les noms des puissants nous reconnaissons non seulement des 

fonctions sociales ou politiques mais aussi des protagonistes de l’histoire qui sont de ce 

fait associés plus ou moins à la matérialité du corps. D’où vient ce lien entre le nom et le 

corps, indispensable, nous l’avons montré, dans la constitution des documents-preuves ?

Les signataires puissants ressemblent aux savants au sens où les deux séries de noms 

dépendent du discours d’autrui, plus précisément, de la voix de l’historien. Cependant, 

dans le discours d’un autre, les deux séries de noms n’ont pas la même référence : les 

savants représentent toujours des noms d’auteurs car indissociables d’une matérialité 

textuelle, tandis que les noms des puissants peuvent être facilement dissociés de la maté-

rialité documentaire qu’ils authentifi ent. Les souverains, les princes, les prêtres, leur entou-

rage, le personnel de chancellerie se laissent décrire ou raconter en fonction de leurs actes, 

leurs qualités, leurs propos tenus, en fonction des événements auxquels ils ont participé et 

des changements qu’ils ont initiés. Leurs noms désignent ceux dont on parle et font partie 

de l’objet de discours. Un extrait de Pierre Goubert à propos de Charles VIII illustre bien ce 

changement dans le fonctionnement du nom Charles VIII :

5. Ayant fi èrement redonné à ses voisins, pour s’assurer de leur neutralité, des provinces 

péniblement acquises par son père (Artois, Franche-Comté, Roussillon), Charles VIII chemi-

nait en septembre 1494 vers la riante Italie, accompagné de quinze à vingt mille combat-

tants (…) 

Roi de France, il voulait aussi être roi de Naples comme jadis ses grands-oncles d’Anjou. 

Avec ses jeunes et brillants compagnons, il rêvait d’une croisade contre les Infi dèles, et même 

de la couronne impériale d’Occident, peut-être aussi d’Orient et pourquoi pas les deux ? (…)
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En eff et, l’expédition commencée dans la facilité et les fêtes (…) Le royaume de Naples fut 

occupé au terme d’une fulgurante promenade de santé. Mais sa perte fut aussi rapide que sa 

conquête. Le roi dut rebrousser le chemin au bout de trois mois. (…) Au sortir de l’Apennin, 

il lui fallut bousculer l’armée des coalisés (…) pour regagner le doux val de Loire où le roi 

mourut en 1498 à 28 ans, pour avoir heurté une porte basse de son château d’Amboise. 26 

Dans cet exemple, le nom de Charles VIII n’est ni la signature, indice d’un acte de valida-

tion, ni l’instrument de la preuve. Son référent se constitue à l’image d’un individu habité 

par ses ambitions, qui mène des conquêtes militaires, qui essuie des échecs et qui meurt 

par accident, victime d’un hasard. Il est donc humanisé au sens où il se constitue dans la 

relation avec un corps humain. En tant que signataire d’une lettre (voir annexe 1), Charles 

VIII est un nom de pouvoir dans lequel nous reconnaissons une personne qui a agi sur 

l’histoire, en somme, un acteur de l’histoire. 

Les noms des puissants se distinguent donc des noms des savants au sens où les puis-

sants sont susceptibles d’avoir un double fonctionnement référentiel au sein de l’écriture 

de l’histoire : ce sont des noms d’auteurs et des noms de personnages historiques. Et c’est 

plutôt en tant que personnages que ces noms reçoivent un corps et, par conséquent, 

une certaine stabilité référentielle. Dans cet espace fondamentalement intertextuel que 

représente l’écriture historique, les noms des puissants se stabilisent  : les signataires se 

confondent avec les personnages historiques du même nom  ; la frontière qui permet 

de séparer les deux s’estompe. Dans leur signature, nous sommes amenés à reconnaître 

leur corps – leur physionomie – et à les identifi er comme des acteurs illustres de l’histoire. 

C’est ainsi que les puissants apportent aux documents une matérialité supplémentaire : le 

document invite le lecteur à y voir l’acte d’un protagoniste des événements dits « histo-

riques » et par conséquent une preuve historique irréfutable. Les signatures des puissants 

sont l’instrument d’une telle preuve. (Ce que les savants en tant que balises de scientifi cité 

ne possèdent pas.) En d’autres termes : reconnaître une signature comme « instrument de 

la preuve » suppose la possibilité de lui attribuer un corps. En eff et, une part importante 

du travail de l’historien porte sur la matérialité susceptible d’attribuer un corps aux noms 

d’auteurs. 

Mais quel peut être l’intérêt de l’historien de se tourner vers les écrits signés par des 

inconnus ? De quelle capacité de légitimation, de quelle force de persuasion peut-il s’agir 

lorsque la signature est un nom sans aucun renom ?

26 P. Goubert, 1984, pp. 105-106.
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3.3. Noms de signataires inconnus : noms sans renom, la voix et la silhouette 

Je vise ici une pratique historienne de plus en plus répandue  : ce sont les ouvrages-

recueils qui assemblent les propos autobiographiques signés par ceux qui disent avoir vécu 

des faits dont ils rendent compte. Ces recueils sont dirigés et préfacés par des spécialistes 

qui ajoutent des notes en bas de page, rédigent les annotations, donnent les titres, etc. 27. 

Les propos autobiographiques signés par des inconnus peuvent contribuer à la valori-

sation de l’écriture historique lorsque l’historien décide de faire appel à eux. Cependant ce 

pouvoir n’est pas conditionné par la notoriété de la signature. A la diff érence des savants 

et des puissants, les signataires inconnus ne se laissent attribuer ni des publications, ni des 

corps de personnages historiques. Ils ne représentent ni une fonction, ni une autorité poli-

tique ou sociale. Ce sont des noms sans aucun renom et leurs porteurs sont inconnus. Mais 

leur pouvoir de légitimer une histoire savante réside dans la nature du propos auquel ils 

sont liés, c’est-à-dire, dans son genre : les inconnus signent des propos ou des écrits auto-

biographiques. Nous savons que les anthroponymes, d’une manière générale, ne parlent 

pas ; mais ce sont des marqueurs de subjectivité au sens où l’une de leur propriétés est de 

pouvoir nommer des sujets parlants 28. C’est particulièrement pertinent sur le terrain des 

genres autobiographiques qui se défi nissent par un lien d’identité entre le signataire et le 

narrateur, les deux instances désignant la même personne. Le nom de la signature y serait 

donc aussi le nom du « je » 29. D’où la spécifi cité du discours autobiographique : actualisé 

à la 1ère personne, il met en scène des expériences vécues, attribuables non seulement à 

celui qui parle mais également à celui qui signe. Il est donc clair que ces signatures repré-

sentent des signes très personnels et qu’elles cautionnent des actes spécifi ques : les noms 

des inconnus certifi ent des actes de témoignage. 

L’intégration des témoignages dans une histoire savante ne peut être ni automatique, 

ni directe. C’est un processus de transformations multiples qui demande de l’historien un 

important travail de préparation. Ce travail se défi nit comme une « sélection préalable des 

faits et des valeurs » 30 et conduit l’historien à la préparation des arguments et, fi nalement, 

27 L’exemple le plus célèbre de ce type d’ouvrages est le recueil intitulé : Paroles de Poilus (1998). Nous pou-
vons y ajouter Lettres de Drancy (2002) et Des Femmes dans la guerre d’Algérie (1994). Voir la liste des réfé-
rences.

28 A. Cormier, p. 342.
29 Cela n’exclut pas la possibilité de signer une autobiographie par un pseudonyme. La production des 

autobiographies signées par des faux noms est importante. Néanmoins, cette pratique est bien plus 
rare du côté des témoignages et semble incompatible avec l’acte de témoigner. 

30 « Toute argumentation implique une sélection préalable, sélection des faits et des valeurs, leur description 
d’une façon particulière, dans un certain langage et avec une insistance qui varie selon l’importance 
qu’on leur accorde. » (Ch. Perelman, 2009, p. 56).
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à la constitution des preuves. Cela explique pourquoi les ajouts de l’historien qui accom-

pagnent les témoignages se trouvent au centre de notre analyse. 

Nous visons des ajouts qui comportent des renseignements biographiques, des infor-

mations relatives au contexte historique (des dates), ou bien des renseignements portant 

sur le support matériel des propos assemblés (type du papier, conditions d’archivage, 

noms d’institution). Cette pratique historienne est intéressante car elle évite la mise en 

scène « d’un témoin muet » que Rancière reproche à la poétique michelétiste. Elle évite 

la domination de la voix d’un savant sur la parole des auteurs anonymes. C’est dire que le 

modèle rhétorique est ici totalement diff érent : pas de grand récit historique, pas d’excès 

de mots. 

 L’ Exemple d’une carte postale 31 (voir annexe 2)

L’exemple est présenté sur une seule page : le mot signé « Adolphe » est une carte pos-

tale, encadrée par une série d’ajouts. Ceux-ci sont actualisés par des énonciateurs diff é-

rents et parfois par des scripteurs diff érents.

Ajout 1. La voix du présentateur : le titre

Le titre crée d’emblée un « cadre » de lecture : le signataire est introduit par son prénom 

et son patronyme ; le titre annonce le destinataire de la carte – les parents – et reprend en 

partie le mot rédigé. De plus, le titre précise la date de l’envoi en mettant bien en évidence 

non seulement le jour et le mois mais aussi l’année. La date est précise, mais elle est intro-

duite par une formule d’approximation « vers », indice qui permet d’attribuer le titre à la 

voix du présentateur qui introduit une forte mise à distance en faisant apparaître un sen-

timent de doute quant à l’exactitude des paramètres temporels inscrits dans le support. 

Malgré cette distance et ce fl ou dans la présentation du support, le mot signé « Adolphe » 

se lit comme une parole authentique et s’inscrit dans un moment précis de l’Histoire. 

Ajout 2. Un scripteur anonyme

Le deuxième ajout sur la page n’est même pas une phrase : c’est une construction rela-

tive inscrite sur la carte postale par un scripteur sans nom à côté de l’écriture d’Adolphe. 

Comme il s’agit ici d’une reproduction imprimée, cet ajout est souligné et mis en italique 

pour se démarquer de l’écrit d’Adolphe. Le scripteur anonyme est indiqué par l’historien 

31 Lettres de Drancy, p. 199.

cultura 29.indd   171 27-11-2012   15:42:50



172 | Cultura 29

dans la deuxième note de bas de page par l’expression « autre écriture ». Il s’agit d’un ajout 

supplémentaire à l’intérieur du deuxième ajout. Il faut y repérer une nouvelle mise à dis-

tance. Cette main anonyme évoque l’existence d’un intermédiaire, désigné à l’aide d’une 

expression indéfi nie « une dame ». L’intermédiaire n’est pas nommé non plus et nous ne 

connaîtrons jamais son nom. Ce que nous savons, c’est que c’est « une dame » qui a sauvé 

la carte de la disparition. On constate donc que ce deuxième ajout, dont nous ne connais-

sons pas l’auteur et dont l’auteur ne connaît pas le nom de l’intermédiaire (« une dame »), 

est actualisé à deux voix et à deux mains, c’est-à-dire, par un scripteur anonyme et par 

l’historien (note 2 « autre écriture »). Cette polyphonie discrète et une tout aussi discrète 

mise à distance permettent au lecteur de retracer l’historique du support  : le mot signé 

« Adolphe » se lit comme une parole arrachée à un ensemble d’ « objets perdus », c’est-à-

dire, comme un « objet retrouvé ». Le lecteur est invité à découvrir une relation tactile avec 

le support, avec le papier d’une autre époque. 

Il faut noter que l’anonymat présent à deux niveaux – absence du nom de l’intermédiaire 

et absence de la signature au deuxième ajout – se complète par la référence indéfi nie de la 

signature de la carte. En eff et, le signataire reste indéfi ni – un (certain) Adolphe – tant que 

le lecteur n’a pas eu accès aux ajouts. Il est donc clair que, confronté à ces diff érentes sortes 

d’anonymat – un intermédiaire de sexe féminin dont personne ne connaît le nom, une 

annotation écrite à la main mais sans signature, une signature apposée à un mot person-

nel mais dont le signataire est inconnu – le lecteur va diriger son attention vers le support 

(objet retrouvé). C’est pourquoi la relation quasi-tactile prend ici toute son importance. 

Ajout 3. Une validation institutionnelle

Le troisième ajout représente une double indication : le nom d’une institution spéciali-

sée : Centre de documentation juive contemporaine accompagné d’un nom de lieu – Paris – 

qui sert d’adresse. Suit une indication conventionnalisée : voir le cahier hors-texte, n°6, qui 

situe la carte postale dans un système de classifi cation des textes, des publications internes 

au Centre de documentation. Ce troisième ajout rédigé dans un langage administratif est 

en réalité la juxtaposition d’un label et d’un tampon et donne une dimension profession-

nelle à la carte postale en la fi xant à l’intérieur d’un espace protégé. Il apporte au mot signé 

« Adolphe » une validation institutionnelle : c’est désormais un objet mis à l’abri. Le langage 

de cet ajout ne fait pas apparaître la voix ou la main de l’historien. Celui-ci semble eff acé. 

Ainsi se crée encore un nouvel ancrage énonciatif, une nouvelle mise à distance, ce qui 

modifi e encore une fois le rapport avec le lecteur : le mot d’un Adolphe qui écrit à ses 

parents, mot matérialisé comme un objet retrouvé devient un « document (historique) ». 
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 Ajout 4. La voix de l’historien : l’inconnu et sa silhouette 

Sous forme d’une note, cet ajout comporte des renseignements biographiques qui 

construisent, en partie, l’identité historique et sociale du signataire. Il s’agit d’un micro-

récit : l’individu est représenté à l’aide de son nom civil, il est mis en relation avec la réalité 

historique qu’il subit, il est décrit en fonction des expériences collectives extrêmes aux-

quelles il survit. Nous sommes tentés de penser que ce type d’ajouts, dans un contexte 

d’intertextualité, correspond à une description défi nie sur le plan de l’énoncé. Dans les 

deux cas, il s’agit de fournir, en quelque sorte, des propriétés identifi antes au référent du 

nom propre, propriétés qui permettent de fi xer sa référence. Or le nom « Adolphe » est une 

signature apposée à une parole à la 1ère personne. Par conséquent, les propriétés ajoutées 

à l’aide d’un micro-récit ont ici un fonctionnement bien spécifi que.

Rédigé par la main d’un spécialiste, l’ajout 4. fournit au signataire un patronyme et la 

chronologie factuelle d’une réalité vécue : sa déportation. Cette biographie partielle lie 

le signataire à un moment précis de l’Histoire mais elle le situe également dans une réalité 

historique précise, celle de l’histoire du convoi n° 35. Ajoutée comme une note en bas de 

page, visiblement séparée et éloignée du support (encore une mise à distance, cette fois-

ci marquée par la mise en page !), ce récit, à la fois, biographique et historique maintient 

séparées les deux appellations et en même temps permet au lecteur de les rattacher à la 

même personne. 

Les deux noms « Adolphe » et « Adolphe Fuchs » se rapprochent sur le plan de la forme : 

ils partagent le même prénom. Néanmoins leurs référents ne se confondent pas au point 

de constituer un individu porteur d’un corps parfaitement uni. Le nom Adolphe désigne le 

signataire de la carte postale, « Adolphe Fuchs » un individu qui fait sa propre expérience 

de l’histoire. Le premier nom signe un propos à la 1ère personne que nous lisons comme le 

mot d’un fi ls adressé à ses parents. Le deuxième nom, doté d’une matérialité biographique 

et historique, de la silhouette d’un corps, permet de lire la carte postale comme un acte 

en première personne. Les deux noms sont actualisés par des énonciateurs diff érents et 

par des scripteurs diff érents. Ils impliquent des actes diff érents et, par conséquent, dis-

socient leur référent dans son statut par rapport à l’écriture historienne. La matérialité du 

corps est à la fois celle du signe (prénom apposé à son propos autobiographique), celle du 

support (signature inscrite sur la carte) et celle du texte (l’ajout 4. du signataire). D’où une 

tension référentielle au sein du signataire, malgré le fait que les deux noms se rattachent 

à la même personne.

Sur le plan de l’énonciation, il se produit « un eff et de réel »  : le lecteur « voit » dans 

cette biographie-histoire ajoutée se constituer progressivement la silhouette d’un corps 
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32. Au fur et à mesure que nous lisons la page, la silhouette se solidifi e et nous conduit vers 

le nom « Adolphe Fuchs ». Désigné par une nouvelle appellation et doté d’une matéria-

lité biographique et historique, identifi é par l’historien comme l’un des 29 survivants du 

convoi n°35, le signataire s’impose au lecteur comme un individu particulier à qui il est 

arrivé l’histoire du convoi n° 35. Une autre voix se libère à côté de la voix de l’historien. Le 

lecteur l’identifi e comme celle du rédacteur et reconnaît, dans la signature d’un inconnu, 

le nom d’un témoin. La carte postale se lit comme un acte de témoignage33. 

Mais ce n’est pas tout. Il est important de noter que le maintien de la tension référentielle 

au sein du signataire et de son corps s’accompagne d’un renouvellement systématique de 

la mise à distance. Tous les ajouts introduisent, on l’a vu, une mise à distance. La signature 

et le mot de la carte sont tenus clairement séparés du discours de l’historien et de sa voix. 

Il en découle une relative autonomie du support qui s’accompagne d’une relative éman-

cipation du signataire (associé à un corps biographique). La page exhibe parfaitement 

cette dynamique dans laquelle est pris le mot d’Adolphe : son inscription dans un discours 

historique et, en même temps, son émancipation par rapport à la voix du spécialiste. La 

séparation est frappante entre la carte postale et les ajouts, entre les éléments internes du 

support (le mot, la signature, la date) et entre les diff érents ajouts (le titre, les notes en bas 

de page et les indications d’archivage etc.). Plus ces niveaux de séparation sont évidents, 

plus la carte postale s’impose au lecteur comme, à la fois, un objet authentique, autonome, 

et un acte de témoignage qui parle par lui-même. 

Encore une fois, il est possible d’observer comment la parole d’autrui stabilise le nom de 

la signature et dans quelle mesure son fonctionnement dépend de l’espace intertextuel 

que représente l’écriture historique. Encore une fois, le discours du spécialiste fait appa-

raître le signataire dans l’autonomie de son corps (cette fois-ci biographique et historique) 

et, encore une fois, la voix de l’historien libère la voix du signataire. 

32 Voir F. Ferrari et Nancy J.-L., 2005.
33 Cet exemple est une belle illustration du concept même de témoignage. Le témoignage n’est jamais 

un acte que l’on associe seulement à un auteur fonction, à un signataire qui ne serait qu’un nom. C’est 
un acte qui permet de cumuler trois désignateurs. Dans « je, soussigné, Pierre Dupont », je désigne le 
locuteur, soussigné le signataire, Pierre Dupont l’auteur. Le témoin, fondamentalement défi ni par sa voix, a 
forcément une silhouette ou un corps. C’est la silhouette d’un corps qui permet au témoin d’agir comme 
quelqu’un qui parle  en personne. Ceux qui travaillent sur les récits de témoignage dans les situations 
extrêmes, comme par exemple, sur le corpus de la Shoah ou celui des malades du sida, donnent des 
exemples de manifestations du corps dans la langue et dans le discours. Afi n de prouver la véridicité 
d’une réalité extrême, le témoin pointe sur les parties du corps portant la marque de la réalité vécue. 
Cette réalité n’est pas seulement inscrite dans sa mémoire, elle est aussi gravée dans son corps et peut 
être démontrée comme un vécu matériel. 
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Cet exemple ainsi que d’autres du même genre, assemblés dans des recueils d’ouvrages 

du même type, répètent le même modèle de présentation et de sélection de récits signés 

par des témoins inconnus. Ce modèle rhétorique permet de faire parler une matérialité 

autre et, en même temps, d’en maintenir la distance pour la laisser parler. En se soumet-

tant à un tel régime de présentation, ces témoignages donnent accès à une réalité his-

torique « palpable » et se rapprochent d’une matérialité documentaire. Dès lors, ils sont 

aptes à fonctionner comme preuves dans le cadre d’une argumentation historique. 

 Cependant, nous savons que les témoignages représentent une preuve fragile. En eff et, 

il est toujours possible de mettre en question la « véridicité » des propos des témoins ou de 

reprocher aux spécialistes un manque de protocole professionnel, un manque de « tech-

niques » quant à l’usage des témoignages. Les signatures des inconnus dont le pouvoir 

est de cautionner des événements tels qu’ils ont été vécus seraient, sur le terrain d’une 

histoire savante, à la fois l’instrument de la preuve et l’expression de sa fragilité. 

4. Conclusion

Les trois catégories de signatures ou de noms d’auteurs – les savants, les puissants et les 

inconnus – sont aptes à recevoir une corporalité et/ou une voix. Ils sont aptes à s’inscrire 

dans un processus de matérialisation afi n de participer au dispositif rhétorique de valida-

tion de l’écriture historique. En recevant un corps et/ou une voix, ces noms mobiles se sta-

bilisent sur le plan de la référence. Néanmoins, les modes de circulation et de stabilisation 

varient pour les trois catégories de signatures.

Les savants trouvent leur stabilité référentielle dans la relation avec « le corps et la voix » 

de leurs publications. Quant aux puissants, ils se stabilisent dans la relation avec la maté-

rialité du corps d’un acteur de l’histoire. Enfi n, s’agissant des inconnus, la stabilisation de 

leurs noms est liée à l’autonomisation de leur corps et à l’émancipation de leur voix. C’est 

ainsi que l’écriture historique entre en dialogue avec les propos des autres, manipule leurs 

diff érentes catégories de signatures et produit diff érentes catégories d’auteurs.
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Anexo 1
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A Querela dos Antigos e dos Modernos 
– um mapeamento de alguns topoi
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Introdução

A história da Humanidade insere-se numa genealogia vasta procedente das contendas 

entre aqueles que defendem a excelência dos tempos antigos (antiqui) e aqueles que 

argumentam a superioridade do tempo presente (neoterici). Esta genealogia é inerente, 

enquanto dimensão experiencial, a todo o humano. Já no Dialogus de oratoribus, de Tácito, 

se observa uma ligeira tensão entre os tempos antigos e os tempos presentes, tensão essa 

que se perpetuará num ciclo em que os neoterici se tornam antiqui e onde os críticos serão, 

por sua vez, criticados.

Este panorama em que a autoridade dos antigos é sucessivamente criticada pelo espí-

rito inovador e este, por sua vez, constituído em autoridade antiga e, de novo, criticado, 

esta espiral de juízos históricos, designar-se-ia “Tradição do Moderno”. A Tradição do 

Moderno é uma categoria de análise que se consolida numa Querela dos Antigos e dos 

Modernos, como a instância trans-histórica em que a experiência dos modernos desauto-

riza a experiência dos antigos em prol de uma reivindicação de apropriação da experiên-

cia do seu próprio tempo, o qual é considerado como eminentemente inédito e autên-

tico e que como tal sente necessidade de se distinguir dos tempos antigos, passados e 

obsoletos, a favor da construção activa de um tempo futuro. Embora o século XVII tenha 

fi cado conhecido por assistir a uma querela dos antigos e dos modernos, esse debate foi 

somente a realização histórica da categoria mais geral de uma Tradição do Moderno e de 

uma versão epocológica da trans-histórica Querela dos Antigos e dos Modernos, fi gura 

fundamental e rizoma maior dos confl itos entre a modalidade tradicional e moderna da 

experiência. 

Os combates axiológicos entre uma ordem consolidada e uma ordem que a põe em 

xeque e lhe faz notar a obsolescência são característicos da experiência humana e repe-

tem-se sempre que ela passa por um processo de renovação, amadurecimento e autoe-

xame. Deste ponto de vista, é possível encontrar dentro da Querela dos Antigos e dos 

Modernos o caminho que nos leva primeiro ao signifi cado de “moderno”, depois ao sig-
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nifi cado de “modernidade”. Esta última é indiscernível da emergência de uma nova con-

cepção do tempo histórico e de uma erosão da componente mítica da realidade. Adquire 

pleno sentido quando contrastada com uma temporalidade sequencial, linear e cumu-

lativa, que retira às temporalidades míticas e recursivas o seu privilégio na organização 

da vida. Ela surge associada a um tempo galopante, fi nal e irrepetível, fazendo um corte 

profundo entre um passado e um futuro. Exprime uma época que manifesta a sua “novi-

dade” em relação às precedentes e que surge orgulhosamente distanciada da experiência 

herdada. A Querela dos Antigos e dos Modernos assume uma estrutura formal de análise 

e um método de compreensão da genealogia da modernidade enquanto categoria que 

delineia associações de lugares-comuns que permitem identifi car como constelação um 

conjunto de pontos dissociados entre si. O topos é a espécie de matriz com a qual é pos-

sível perceber nesses pontos históricos esparsos e aparentemente aleatórios um traçado 

imperfeita e ecleticamente coerente que permite guiar-nos no caminho cheio de cruza-

mentos e veredas que nos leva à modernidade. A Querela dos Antigos e dos Modernos é, 

assim, o topos intemporal que confere a continuidade da mutação de horizontes que ao 

longo do tempo se registou.

Enquanto topos, a Querela dos Antigos e dos Modernos não é desprovida de microva-

riações, pequenos topoi ou topos plurais que confi guraram a sua aparência geral. Esses 

lugares históricos de compreensão constituirão o objecto desta refl exão e traçarão, à laia 

de um mapa, os pontos cardeias e colaterais da Querela dos Antigos e dos Modernos.

(Norte) Antiqui e Moderni

O primeiro desses topoi prende-se com a necessidade de cunhar um termo que con-

templasse todo o vigor da experiência revolucionária face à experiência tradicional. O 

aparecimento de modernus, no século V d. C., século de passagem do mundo pagão 

romano ao mundo cristão, surge imbuído da necessidade de marcar a actualidade com 

uma consciência própria. Ele designa o momento presente (nostra aetas), o agora do 

tempo, a fronteira entre um passado e o sentimento de um tempo efectivo, real, exis-

tente. O adjectivo modernus, tal como hodiernus, deriva de hodie, decorre do advérbio de 

modo, o qual possui o sentido do instante, do recente mas sobretudo da actualidade. De 

acordo com o Thesaurus Linguae Latinae, “modernus qui nunc, nostro tempore est, novelus, 

praesentaneus” e tem como antónimos antiquus, vetus ou priscus. Ele aparece pela pri-

meira vez em 494-495 nas Epistolae Romanorum Pontifi cum Genuinae, do Papa Gelásio I, 

para distinguir os decretos dos sínodos romanos (admonitiones modernae) dos decretos 

antigos (antiquae regulae) e inaugura a oposição entre a antiquitas e a nostra aetas, a anti-
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guidade e o tempo presente, um tempo tão inédito que só poderia ser designado como 

“o nosso tempo”1. 

À medida que a antiguidade avançava, mais a necessidade do signifi cado de moderno 

era premente, e mais o substantivo neotericus, tradução feita por Cícero do grego, dava 

mostras de insufi ciência2. Já no século VI d. C., algumas décadas depois, Cassiodoro 

designa mesmo os nostra tempora como saecula moderna3 para separar a cultura romano-

-helenística da cultura cristã. A partir daqui forma-se uma oposição entre o presente cris-

tão (tempus christianum) e Antiguidade pagã, a qual está presente no uso que no século 

IX, no Império Carolíngio, se faz de moderno: moderni designa os autores cristãos, desde 

Boécio, enquanto antiqui refere os autores da antiguidade greco-romana. Esta distinção é 

reveladora, já que contém a sensibilidade de se viverem tempos de mudança, onde pas-

sado e presente principiam a confl ituar de forma mais acesa e mais interpelante. De qual-

quer modo, esta separação entre antiqui e moderni reveste-se de conotações onde o corte 

entre ambos não é, ainda, tão marcado como nos séculos posteriores. Na medida em que 

antiqui designa os mestres da cultura clássica, moderni signifi ca os sucessores dos antigos, 

espécie de discípulos que se encontram sozinhos face a um novo desafi o, o qual terá a sua 

resolução a partir das directrizes dos seus mentores.

No século XII, porém, o debate entre antiqui e moderni torna-se mais agudo, como 

exemplifi cam duas facções literárias entre os devotos da poesia clássica e os putativos 

representantes de uma nova e superior poética4. Será então a poética a dar o mote para 

a fi losofi a medieval abordar a relação entre os antigos e os modernos. Cada vez mais se 

vão instalando as diferenças entre o antigo e o novo com os modernos a reclamarem a sua 

distinção sobre a dos antigos. Nesse mesmo século, surge a palavra modernitas num pane-

gírico do abade Suger intitulado Vita Ludovici regis, impondo de modo muito evidente 

a autonomia da sua época5. Em 1159, Salisbury, cujo Metalogicon é um dos expoentes 

máximos do “renascimento do século XII”6, apoia-se em Bernardo de Chartres para afi r-

mar que os modernos são como que anões aos ombros de gigantes que vêem mais e melhor 

do que os seus predecessores, não porque possuam uma visão mais apurada mas porque se 

encontram numa posição mais elevada, suportada pelos gigantes. O adágio de Bernardo de 

1 Jauss, Hans-Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Éditions Gallimard, 1978, p. 161.
2 Curtius, Ernst Robert, European Literature and the Latin Middle Ages, New York, Harper &Row, 1963, p. 251.
3 Cassiodorus, Flavius Magnus, Variae epistolae, Liber III, acedido em http://www.thelatinlibrary.com/cas-

siodorus/varia3.shtml, em Junho de 2012.
4 Curtius, Ernst Robert, op.cit, p. 119.
5 Armogathe, Jean-Robert, Postface à Querelle des Anciens et des Modernes, In Fumaroli, Marc (ed.), La 

Querelle des Anciens et des Modernes, Paris, Gallimard, 2001, p. 805.
6 Calinescu, Matei, Five Faces of Modernity, Durham, Duke University Press, 2006, p. 15.
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Chartres apresenta-se, assim, consonante com a pretensão moderna de soberania face 

aos antigos: os modernos vêem mais longe e melhor (com melhor ângulo, nitidez e dis-

tância) do que os seus predecessores. No entanto, lido com mais atenção, não deixa de 

ser um dito ambíguo e equívoco (talvez por isso tenha permanecido na História como o 

aforismo-referência da Querela dos Antigos e dos Modernos, pois prolonga a indetermi-

nação característica de uma dialéctica que continuará séculos fora). Os modernos pode-

rão ver o fi o do horizonte, mas são os antigos que os sustentam. A sua maior capacidade 

devem-na ao esforço dos antigos. A sua elevada estatura devem-na aos gigantes. O seu 

espírito arguto devem-no ao suor dos antigos que o tornou possível graças ao seu próprio 

espírito audaz. Portanto, os modernos podem ser mais avançados, porém são menos dig-

nos porque acabam por se aproveitar do saber antigo. Tudo o que são devem-no, não a si 

mas aos seus predecessores. A sua estatura, não obstante o que são capazes de fazer aos 

ombros dos antigos, indica mesmo a pequenez dos seus actos quando comparados com a 

magnanimidade dos antigos. O que está implicitamente em causa é, pois, a relação entre o 

progresso e a decadência, entre a valoração do efeito cumulativo do conhecimento antigo 

e o efeito usurpador do conhecimento antigo por parte dos modernos. Uma vez que a sua 

contribuição é, para Bernardo de Chartres como para Pierre Boileau, tão insignifi cante, os 

modernos não passam de pigmeus que, por um exercício de prestidigitação, reclamam ser 

tão altos como os gigantes. 

Montaigne considera, seguindo a linha de argumentação da parábola, que, embora os 

modernos possam ser mais avançados, eles não merecem a honra inerente pois não fi ze-

ram nada de extraordinário para chegarem a essa posição cimeira. A sua posição vantajosa 

deve-se tão-somente a uma lei natural e não a um mérito invulgar. “As nossas opiniões são 

enxertadas umas nas outras. A primeira serve de base à segunda, a segunda à terceira. 

Assim, nós subimos degrau a degrau. Daí advém que aquela que subiu mais alto adquire 

mais honra do que merece já que não está senão aos ombros daquela que a antecedeu”7. 

Apesar de não citar Bernardo de Chartres, a estrutura argumentativa mantém-se: tal como 

os anões devem o seu estatuto por se apoiarem nos gigantes, assim as opiniões modernas 

assentam umas em cima das antigas, em camadas, onde a última opinião só tem valor 

porque se encontra alicerçada em todas as outras que a antecederam. 

(Oeste) A moderna auctoritas

Pela sua vívida imagem, a célebre alegoria marcou os séculos seguintes e acabou por 

desempenhar um papel fundamental na Querela dos Antigos e dos Modernos, embora de 

7 Montaigne, Michel de, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, 1962, p. 1046.
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forma antagónica ao seu primeiro sentido. De facto, devido ao seu poder argumentativo, 

ela suscitou uma acesa discussão, ora favorecendo os antigos, ora os modernos.

A partir do século XVII, a imagem dos anões modernos às costas dos gigantes antigos 

sofre uma reapreciação que não apenas retira a carga negativa relativamente aos moder-

nos, como também os descreve como os verdadeiros gigantes, exactamente porque, não 

obstante a sua diminuta estatura, o seu grau de visão é infi nitamente maior. A reapro-

priação quinhentista da parábola inicia uma ultrapassagem tipológica do pólo “Antigos” 

da Querela dos Antigos e dos Modernos e inaugura o seu segundo topos. Ainda que essa 

passagem se inicie de forma ténue e algo comedida, os modernos são colocados, senão 

como superiores, pelo menos como iguais aos antigos. O humanista espanhol Juan Luis 

Vives é absolutamente claro na apologia dos modernos face aos antigos: “É falsa e absurda 

esta comparação que muitos acham muito justa e muito adequada pela qual nós somos, 

em relação aos antigos, como anões aos ombros de gigantes: tal não é o caso visto que 

nós não somos anões e eles não são gigantes, somos todos do mesmo tamanho”8. E Pierre 

Gassendi, fi lósofo, cientista e matemático francês, avança já a ideia de superioridade: “ [A 

Natureza] não nos foi menos generosa do que foi para com eles [os antigos] (…) Se, com 

efeito, nós aplicássemos o nosso espírito como os antigos, chegaríamos mais alto que eles. 

Ajudados com o seu suporte [soutien], atingiríamos um dia um tamanho colossal”9. Este 

grito ansioso que se clama com veemência continuou ao longo do tempo procurando 

outras vozes que o enunciassem. “Embora tenham existido gigantes antigos em Física 

e em Filosofi a, eu digo, contudo, com Diego de Estella, que um anão às costas de um 

gigante poderá ver mais longe do que o próprio gigante; pelo que gostaria de acrescentar 

que eu vejo melhor que os meus antepassados”10.

Esta nova direcção do adágio de Bernardo de Chartres é reforçada com o célebre afo-

rismo de Prisciano contido nas Institutiones grammaticae: “quanto mais recentes, mais 

perspicazes”. Embora a afi rmação seja proferida logo no século V d. C., aquando da dis-

tinção entre antiqui e moderni, ela adquire um sentido muito nítido e revelador, ao ser 

evocada como a plena confi rmação do desdém pelas tradições, modos e costumes anti-

gos, a favor de novas práticas e métodos de olhar a realidade. Os modernos são os mais 

avançados de todos os tempos, sendo incomparáveis na medida em que, tirando pro-

veito dos sucessivos saberes acumulados pelos antigos, eles possuem um conhecimento 

8 Vive apud Armogathe, Jean-Robert, Postface à Querelle des Anciens et des Modernes, In Fumaroli, Marc 
(ed.), La Querelle des Anciens et des Modernes, Paris, Gallimard, 2001, pp. 830-831.

9 Gassendi apud Armogathe, Jean-Robert, Postface à Querelle des Anciens et des Modernes, In Fumaroli, 
Marc (ed.), La Querelle des Anciens et des Modernes, Paris, Gallimard, 2001, p. 831.

10 Burton, Robert, The Anatomy of Melancholy, London, Everyman’s Library, 1964, p. 25.
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muito mais vasto, muito para além do dos antigos. Mais: se poderiam reconhecer a sua 

ascendência, eles optam por a desconsiderar. Os modernos estimam-se muito mais talen-

tosos e sagazes exactamente porque foram capazes de, num menor lapso de tempo, pro-

duzir conhecimentos e práticas sociais alegadamente muito mais avançadas. A susten-

tação dos modernos pigmeus nos antigos gigantes não signifi cou que reconhecessem a 

sua ascendência, mas que os minorassem, devido ao seu maior grau de argúcia, o qual 

soube aproveitar a alta estatura dos gigantes em seu benefício próprio. Os modernos 

reescrevem, pela sua própria letra, aquilo que os antigos lhes deram, não se limitando a 

reproduzi-los, mas a acrescentar anotações nas margens, notas de rodapé e comentários 

próprios. Eles não são meros copistas mas eles próprios exigem ser os autores (auctoritas) 

e as autoridades do seu próprio texto. “Os antigos estavam bem cientes que aqueles que 

chegariam mais tarde saberiam mais do que eles, já que eles [os modernos] seriam capa-

zes de glosar a letras dos seus textos e, desse modo, enriquecer o sentido”11.

Enfatizando a continuidade histórica dos conhecimentos, esta segunda derivação dos 

topoi encerra a noção de que os modernos possuem a vantagem de conseguir com-

preender coisas de que os antepassados não estavam em condições sequer de suspeitar. 

Embora Pascal reconheça a dívida de gratidão que os modernos têm para com os antigos, 

ele acaba por contribuir para a ultrapassagem tipológica do antigo, dentro da Querela, 

consolidando a supremacia dos modernos. Escreve ele que, “(…) porque nascemos, em 

certa medida, ao seu colo [dos antigos], o nosso menor esforço faz-nos chegar mais alto, 

e com menos difi culdade e menos glória encontramo-nos por cima deles. É que podemos 

descobrir coisas que lhes eram impossíveis de entender. A nossa perspectiva é mais alar-

gada, e embora eles pudessem conhecer tão bem como nós aquilo que podiam observar 

na natureza, eles, todavia, não as conhecem, e nós vemos melhor do que eles”12. Pascal 

dá, deste modo, a estocada fi nal na ultrapassagem do pólo antigo pelo pólo moderno 

e, simultaneamente, enceta uma via da abordagem que permitirá o desenvolvimento de 

uma nova direcção dos topoi na qual ocorre a defi nitiva subordinação e posteriormente 

dissolução do antigo face ao moderno. Se o adágio medieval de Bernardo de Chartres se 

pautava pelo privilégio dos Antigos, as interpretações renascentistas irão provocar o seu 

desaparecimento.

11 Marie de France apud Jauss, Hans-Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Éditions Gallimard, 
1978, p. 168.

12 Pascal, Blaise, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1954, p. 532.
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 (Este) O estilhaçamento da temporalidade: 
o Re-nascimento e o privilégio do pólo moderno face ao pólo antigo

Ainda que, conforme constatámos, a rota de supressão dos antigos na querela com os 

modernos tenha fi cado aberta, ela só se concretizou aquando da difusão da ideia de uma 

temporalidade estilhaçada que se segmenta em vários períodos. Foi nesse momento que 

o Renascimento radicalizou as invectivas modernas a partir da revalorização de uma certa 

antiguidade.

Com efeito, pela primeira vez, os tempos modernos confi guram-se, ainda não com uma 

absoluta autonomia e autenticidade, mas já com um relativo grau de originalidade. Daí 

que os tempos modernos, durante o século XVI, fossem conhecidos como um segundo 

nascimento, um Re-nascimento após os tempos “mortos” e quase inexistentes de uma 

Idade Média. O Renascimento é o primeiro anúncio, mensagem ainda apenas sussurrada, 

de uma modernidade em maiúsculas que, sob os ideais de Razão e de Progresso, se fará 

edifi car não segundo os padrões antigos (do Passado) mas sobre os padrões autofun-

dados voltados para um Futuro infi nitamente por se cumprir. No entanto, o germe do 

que se viria a desenvolver está já presente nesta modernidade renascentista: o germe 

revolucionário.

Para Petrarca, a história já não aparece como um continuum mas como uma nítida 

sucessão de tempos distintos. Ela completa-se segundo rupturas dramáticas onde 

alternam períodos de grandeza com períodos de mediocridade e decadência. O opti-

mismo de uma rinascita deriva justamente da natureza catastrófi ca da sua concepção 

da História. Falar num passado imediato como obscuro, e simultaneamente um futuro 

luminoso, é um pensamento de cariz revolucionário ou, se quisermos, profundamente 

renovador. Face à hesitação entre uma antiguidade, uma Idade Mediana e uma moder-

nidade, o confl ito interior é exacerbado. Porém, ainda que dilacerado entre duas expe-

riências, Petrarca afi rma o caminho da modernidade: “O meu destino é viver por entre 

variadas e confusas tempestades. Mas para o leitor, talvez, tal como espero e desejo que 

presencie, seguir-se-á um tempo melhor. Este sono letárgico não durará para sempre. 

Quando a escuridão desaparecer, os nossos descendentes viverão na mais pura luz”13. Ele 

fá-lo tendo por referência os modelos clássicos. Todavia, o que é decisivo é ele indiciar a 

direcção de desenvolvimento de uma verdadeira modernidade. A dimensão revolucioná-

ria reside, não tanto num momento de negação como num momento de se viver numa 

época especial com a sua própria consciência singular. É o sentimento generalizado de 

uma experiência radicalmente moderna que funda já a ideia-maior de modernidade. O 

13 Petrarca apud Calinescu, Matei, Five Faces of Modernity, Durham, Duke University Press, 2006, p. 21.
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que separa os humanistas da modernidade renascentista dos fi lósofos medievais não é 

o orgulho que mostram por viver no limiar de uma época nova. Será, sobretudo, a cons-

ciência manifesta de uma distância, mediada pelas trevas medievais, entre uma antigui-

dade e o presente imediato. 

A ultrapassagem dos antigos por parte dos modernos criou um imaginário dicotomi-

zado em torno do qual se foram desenhando as metáforas das trevas e da luz, da noite e 

do dia, do espírito adormecido e do espírito activo. Se a antiguidade clássica foi associada 

com o esplendor e a resplandecência, o Renascimento, que aspirava a ser uma época de 

regeneração e restauração dos tempos áureos, demarcou-se da Idade Média de que urgia 

distinguir-se. Petrarca opera, pois, a tripartição da História em três períodos (Antiguidade, 

Idade Média e Modernidade), tendo o segundo recebido o epíteto de “Idade das Trevas” 

como se tivesse ocorrido uma degenerescência cultural. Este desprezo inseriu-se numa 

estratégia de implementação da modernidade como projecto social independente 

para o qual foi necessário denegrir a Idade Média (não obstante ela própria também se 

ter considerado moderna). O renascimento foi, a bem dizer, a primeira institucionaliza-

ção da modernidade. Contudo, sendo a sua afi rmação dominada pelos humanismos de 

Montaigne, de Petrarca ou de Erasmo, ele necessitou de se comparar ao modelo dos anti-

gos ancorando na antiguidade greco-romana. Em síntese, o topos da ultrapassagem dos 

antigos pelos modernos evoluiu para uma plena afi rmação da modernidade que no seu 

estágio inicial se pautou por uma abordagem humanista que revalorizou a antiguidade 

clássica e rejeitou todos os séculos intermédios aos quais se chamou, de um modo um 

tanto ou quanto desprezista, de “Idade Média”(media aetas), como sendo um tempo histo-

ricamente amorfo e intelectualmente estéril.

O Renascimento vê-se como o início de uma nova fase da história humana conforme 

estabelece uma aliança com a temporalidade. É esta que justifi ca o optimismo e que 

legitima as pretensões de modernidade. Esta contratualização do Tempo com a História 

existe não sem ser dotada de ambivalência: num sentido retrospectivo, o tempo funda 

uma modernidade como recuperação do saber antigo e consequentemente da dialéctica 

da experiência tradicional e da experiência antiga. Contudo, num sentido prospectivo, ele 

funda a crença no desenvolvimento histórico em direcção ao fi o do horizonte, e na cons-

trução de um projecto social e político. Neste sentido, a dialéctica entre o tradicional e o 

moderno quebra-se ou, pelo menos, torna-se mais lassa. Prospectivamente, o moderno 

liberta-se do antigo e a modernidade coloca-se como época exclusiva, inédita cujo des-

tino é tornar-se intemporal na medida em que caminha para um futuro promissor. Este 

assunto será desenvolvido na última secção.
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(Sul) “Les Anciens sommes nous”: a superioridade dos Modernos

Importa, por agora, referir que a aliança entre Tempo e História de um ponto de vista 

prospectivo introduz o factor humano na consecução da sociedade. Ao homem, enquanto 

ser que experimenta a modernidade, assiste-lhe participar na criação do “Futuro” e tornar-

-se um agente activo da dinâmica do mundo. Como já é perceptível em Petrarca (o qual 

hesita entre um sentido prospectivo e retrospectivo, ainda que tenda para este último), o 

homem moderno possui a crença num futuro radioso (o que foi o Iluminismo senão isso?) 

no qual se despede do papel passivo de contemplação dos antigos e empreende diligen-

temente o papel principal do palco dos negócios humanos.

Se a metáfora do Renascimento como a restauração da Idade de Ouro obteve uma 

reverberação inaudita, o mesmo é possível dizer acerca da metáfora Iluminista que a par-

tir do século XVII se começa a difundir e que decorre da anterior. Tal como a Fénix da 

labareda resplandecente renasce das próprias cinzas, assim a modernidade se conside-

rou como que rejuvenescida e iluminada pelo seu próprio fogo (Razão) após os tempos 

medievos. A razão é a luz que simultaneamente decorre da modernidade e a ilumina 

tornando claro o hostil caminho a percorrer, após o crescente divórcio com a autoridade 

dos antigos. O século da Razão é o século da Luz. Como disse Pierre Bayle, em 1685, 

nas Nouvelles de la République des Lettres: “Compete a nós que vivemos num século mais 

esclarecido separar a parra da uva (…). Nós vangloriamo-nos de este século ser extrema-

mente iluminado”14. E a luz signifi ca autonomia, conhecimento, juízo, Razão, o caminho 

em direcção à verdade. Sapientis oculi in capite eius, stultus in tenebris ambulat. Os olhos 

do sábio estão na cabeça; o insensato caminha nas trevas. Os homens, todavia, servem-

-se sempre dos seus olhos para se conduzir e quase nunca utilizam o seu espírito para 

descobrir a verdade15.

O Sol é o astro-rei que simboliza precisamente esta autodeterminação dos tempos 

acentuadamente modernos. É ele que incessantemente ilumina cada manhã, ao mesmo 

tempo que permite a orientação do homem. Mas é também ele que torna aparente toda 

a ordem, regularidade e harmonia cósmicas funcionando como medida de todo o com-

portamento, compassando os tempos de actividade e de ócio. Luís XIV, o Rei-Sol, apro-

veitou toda a aura luminosa do Astro-rei para se mostrar à corte. Tal como o Sol fazia 

gravitar à sua volta os planetas, assim o magnifi cente rei se colocava no centro da corte 

francesa. 

14 Bayle apud Jauss, Hans-Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Éditions Gallimard, 1978, p. 179.
15 Malebranche, De la recherche de la vérité, 1674 In Fumaroli, Marc (ed.) La Querelle des Anciens et des 

Modernes, Paris, Gallimard, 2001, p. 252.
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É com o Iluminismo do século XVIII que assistimos à mais feroz e empolada afi rmação 

da modernidade, a qual repele categoricamente o seu sentido humanista retrospectivo e 

instaura como ideal acabado da perfeição a sua própria auto-erigida autoridade. A 27 de 

Janeiro de 1687, o advogado e escritor Charles Perrault, no apogeu do classicismo fran-

cês, escreve um poema laudatório declamado pelo abade de Lavau perante a Academie 

Française, e dedicado a Luís XIV, intitulado Le Siécle de Louis le Grand. O encómio haveria 

de fi car registado nos Anais da História como um dos momentos mais importantes da 

Querela dos Antigos e dos Modernos pela sua veemência mordaz em criticar os antigos 

a favor de uma modernidade iluminada. Este simples poema inicia, assim, o processo de 

radicalização entre os modernos e os antigos, sendo o precursor de uma ideia de moder-

nidade que se concluirá no século XX.

O grande interesse do poema consiste em demonstrar a atitude sobranceira por parte 

dos modernos em relação aos antigos de modo tão profundo que os modernos acabam 

por se instituir, eles próprios, como os antigos. A ideia de uma afi rmação como “Les Anciens 

sommes nous” marca decisivamente a viragem inapelável, por parte dos modernos, numa 

direcção que, não apenas desacredita os antigos, como ainda se lhes faz substituir. A 

crença da superioridade dos modernos atinge neste poema o seu ponto mais alto. Tal é o 

avanço sentido em relação aos seus predecessores que os modernos se colocam como a 

sua própria fonte de legitimidade, eliminando a tradição do seu horizonte de experiência. 

Para Perrault, é possível pensar Luís XIV como um Imperador Augusto dos tempos moder-

nos, sem receio algum de falta de humildade ou arrogância. 

A bela Antiguidade foi sempre venerável

Porém, nunca cri que ela foi encantadora. 

Eu vejo os Antigos sem fl ectir os joelhos,

Eles são grandes, é verdade, mas homens como nós;

E pode-se comparar sem receito de ser injusto

O século de Luís ao belo século de Augusto (…).16

E menciona, ainda, a substituição da doutrina fi losófi ca aristotélico-platónica por uma 

moderna.

Platão, que foi divino no tempo dos nossos antepassados,

Começa a tornar-se fastidioso (…)

16 Perrault, Charles, Le Siècle de Louis le Grand, 1687, in Fumaroli, Marc (ed.) La Querelle des Anciens et des 
Modernes, Paris, Gallimard, 2001, p. 257.
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Cada um sabe aquilo que foi descrito do famoso Aristóteles,

Em física tão incerto quanto a história de Heródoto.17

É inclusivamente afi rmado que a ciência moderna contribuiu para a vitória dos moder-

nos sobre os antigos com as revoluções da cosmologia (por intermédio da invenção do 

telescópio) e da física natural (com a invenção do microscópio), levando as luzes do sol 

a todos os cantos sombrios (aqui se repetindo a ideia de uma modernidade Iluminada):

Na tapada incerta deste vasto universo,

Mil mundos novos foram descobertos,

E novos sóis, quando a noite estende seus véus,

Igualando o número de estrelas.18

Como confi dencia Perrault, mesmo a pintura, a escultura e a música remetem para a 

sombra das artes plásticas do século antecedente. Lebrun é muito superior a Rafael, 

Girardon ultrapassou Miguel Ângelo, e mesmo Lully faz esquecer as harmonias gregas. A 

perfeição das artes triunfa na construção do palácio de Versailles e das suas alvas estátuas, 

dos seus jardins aprazíveis, dos grandiosos espectáculos de ópera19.

A fl echa do espírito sublime cruzou os ares do tempo, cindiu os “grandes” e os “vulgares” e 

acertou na França seiscentista onde se começava a soletrar a palavra “Progresso”. O poema 

jubilatório de Perrault contém uma teoria do progresso: os homens contemporâneos são os 

herdeiros que aumentam e aperfeiçoam aquilo herdado. A vantagem da modernidade será, 

por conseguinte, uma vantagem quantitativa. Se os antigos se distinguiam pela qualidade 

e fi neza do espírito, os modernos assumem-se como possuindo essa mesma graciosidade 

devido às sucessivas acumulações do saber. A concepção de progresso traduz-se numa ideia 

cosmológica inserindo-se num modelo astronómico e sideral. O progresso é como que um 

“céu regulador” das vicissitudes históricas a que corresponde a ideia de perfeição no sentido 

de culmen, isto é, de abóbada celeste. Tal como o céu estrelado é a perfeição astronómica, 

assim, a possibilidade de progresso é a perfeição humana e o apogeu do espírito. 

Eu suponho que a vantagem que o nosso século possui por ter sido o último e por ter 

usufruído dos bons e dos maus exemplos dos séculos precedentes, o tornou o mais sábio, o 

17 Idem.
18 Perrault, Charles, Le Siècle de Louis le Grand, 1687, In Fumaroli, Marc (ed.) La Querelle des Anciens et des 

Modernes, Paris, Gallimard, 2001, p. 258.
19 Perrault, op. cit., pp. 264-265.
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mais educado e o mais delicado de todos. (…) Os modernos tiveram a felicidade de poder 

escolher, tendo imitado os antigos naquilo que tinham de bom, dispensando-se de os seguir 

no que tinham de mau ou medíocre; daí que as obras dos nossos excelentes oradores são 

por quase todo o lado da mesma força das obras dos antigos nos aspectos mais belos, mais 

vigorosos e mais eloquentes.20

Ora isto defende a ideia paradoxal de que os verdadeiros antigos são os modernos, na 

medida em que eles possuem e dominam a experiência compilada durante séculos por 

toda a humanidade. A acumulação do saber dos mais excelsos saberes faz com que, no 

entender da modernidade Iluminista, toda a ordem tradicional seja invertida. Os moder-

nos não se consideram os alunos dos doutos antigos, mas eles próprios são os seus pró-

prios magistri. “Les anciens sommes nous”, assevera um célebre anexim. Eles divisam-se 

como os próprios alunos que, tendo ultrapassado o saber dos seus professores, os aboli-

ram. Pensar por si signifi ca, para os modernos, fechar o livro das escrituras para reescrever 

um outro mais consonante com os avanços observados. Nada impede tanto o progresso 

do homem como a admiração encantatória pelos antigos que obstaculiza que ele próprio 

conheça. Segundo a crítica dos partidários dos modernos, os antigos confundem a novi-

dade com o erro e a antiguidade com a verdade, como se a teoria da circulação sanguí-

nea de William Harvey fosse falsa apenas por ser nova. “As ideias e palavras de verdade e 

antiguidade, de falsidade e de novidade estiveram ligadas umas com as outras: de facto, 

o comum dos homens não a separa mais, e as pessoas de espírito sentem mesmo alguma 

pena em separá-las convenientemente”21.

Para os modernos, não existe, curiosamente, verdadeira diferença de excelência entre 

antigos e modernos porque a qualidade dos homens não é uma propriedade exclusiva 

de algumas épocas. Os modernos estimam-se tão excelentes, sábios e instruídos, senão 

mais pelo menos tanto quanto os antigos, pois são tão excelsos como eles. Se os séculos 

anteriores não foram capazes de aceder a um tão elevado nível de conhecimento, foi ape-

nas devido a não terem acumulado tanto saber quanto o século das Luzes. “A natureza é 

sempre a mesma em geral em todas as suas produções; mas os séculos não são sempre 

os mesmos, nem todas as coisas semelhantes, sendo uma vantagem um século seguir-se 

aos outros”22. Bernardo de Fontenelle, contemporâneo de Perrault, sobrinho de Corneille e 

20 Perrault, Charles, op. cit., p. 367.
21 Malebranche, De la Recherche de la Vérité, 1674 In Fumaroli, Marc (ed.) La Querelle des Anciens et des 

Modernes, Paris, Gallimard, 2001, p. 255.
22 Perrault, Charles, Le Siècle de Louis le Grand, 1687, In Fumaroli, Marc (ed.) La Querelle des Anciens et des 

Modernes, Paris, Gallimard, 2001, p. 369.
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membro da Academie Française, imbuído do mesmo pendor moderno, salienta o facto de 

a natureza distribuir equitativamente por todas as épocas espíritos igualmente audazes. 

Para ele, a Natureza rege-se por leis imutáveis que não mudam segundo o tempo histórico 

ou os costumes das sociedades, pelo que em todas as diferentes épocas existiram espíritos 

naturalmente constituídos do mesmo modo e com os talentos igualmente repartidos. O 

tempo não é susceptível a iniquidades da qualidade. O saber humano, conclui-se, acu-

mula-se, fermenta e aumenta em cada centénio. “Um bom espírito cultivado é, por assim 

dizer, composto de todos os espíritos dos séculos precedentes”23.

Contudo, é esta qualidade intemporal que, em última análise, fez com que os modernos 

se colocassem acima dos antigos e reconhecessem neles um aprimorar intelectual nunca 

antes observado. É como se, para Perrault e Fontenelle, a humanidade fosse comparada a 

um indivíduo cujo espírito fi ca mais refi nado, amadurecido e inteligente, à medida que a 

História decorre.

O que está aqui subjacente, mais uma vez, é a suposição de que os modernos são eles 

próprios os antigos, são eles próprios a autoridade devido a essa inigualável experiência 

cumulativa. Como lembra Malebranche, “é a velhice do mundo e a experiência que desco-

brem a verdade”24. Na verdade, é justamente o argumento da experiência que permite aos 

modernos proclamarem-se como os próprios antigos. “É um nome que merecemos mais 

do que eles porque o mundo está mais velho agora do que naqueles tempos, e nós temos 

mais experiência do que eles”, declara Descartes25. “Para falar sinceramente, Antiquitas sae-

culi iuventus mundi. Estes tempos são os tempos antigos, em que o mundo é velho, e não 

aqueles que nós registamos antigos ordine retrógrado”26. Também Hobbes, outra das fi gu-

ras da modernidade, partilha da sentença “Les anciens sommes nous” que pela sua difusão 

ideológica se tornou quase um dogma da modernidade. “Embora admire os homens do 

Tempo Antigo que escreveram a Verdade perspicazmente, e que nos prepararam para nos 

compreendermos melhor, sobre a Antiguidade eu não penso nada legítimo. Já que, se 

temos de admirar uma Época, o Presente é o mais Antigo”27. A modernidade constituiu-se 

como a antiguidade pelo elevado grau dos seus conhecimentos. Destaca-se como época 

assente num Presente que perspectiva o Futuro pela rejeição do Passado.

23 Fontenelle, Bernardo de, Digression sur les Anciens et les Modernes, 1688 In Fumaroli, Marc (ed.), La Querelle 
des Anciens et des Modernes, Paris, Gallimard, 2001, p. 307.

24 Malebranche, De la Recherche de la Vérité, 1674 In Fumaroli, Marc (ed.) La Querelle des Anciens et des 
Modernes, Paris, Gallimard, 2001, p. 254.

25 Descartes apud Armogathe, Jean-Robert, Postface à Querelle des Anciens et des Modernes, In Fumaroli, 
Marc (ed.), La Querelle des Anciens et des Modernes, Paris, Gallimard, 2001, p. 821.

26 Bacon, Francis, The Works of Francis Bacon, Boston, Taggard and Thompson, vol. VIII, 1868, p. 38.
27 Hobbes, Thomas, Leviathan, Oxford, Clarendon Press, 1947, p. 556.
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Mundus senescens

Para Perrault e Fontenelle, bem como para Francis Bacon, a Verdade é uma função do 

tempo: veritas fi lia temporis, non auctoritas. O estado perfeito e ideal de sabedoria não é 

senão o da infi nita ultrapassagem devido ao poder de acumulação permitido pelo tempo. 

Esta assunção decorre já da inversão moderna do dictum de Bernardo de Chartres (como, 

por exemplo, da interpretação de Pascal), mas o autor leva-a mais longe já que dela nasce 

uma arreigada crença no poder da ciência moderna. A prova fi nal da sabedoria geral da 

modernidade é dada pelas ciências naturais, que se anunciam como a profecia acabada 

do desenvolvimento universal da civilização humana. Foi um proponente de uma auto-

-afi rmação da modernidade científi ca que, contrariando os traços espaciais do dictum, 

estabeleceu um entendimento psicológico e temporal da modernidade. Bacon compara 

a ingenuidade própria da juvenilidade com a sabedoria dos adultos, referindo-se aos anti-

gos e aos modernos. “Pelo seu valor e utilidade tem de se declarar francamente que a 

sabedoria oriunda dos gregos não é senão a fase juvenil do conhecimento, e que tal como 

os rapazes, pode falar mas não pode procriar; ela é fecunda em controvérsias mas pobre 

em obras”28. O tempo divide-se entre uma fase outrora imberbe e uma vindoura sazonada 

que, apesar da sua formulação dicotómica, implica um certo grau de continuidade. Pois se 

os modernos são emancipados em relação aos antigos devem-no a esse processo de reu-

nião de conhecimentos a partir dos quais se passa da imaturidade ao pleno desenvolvi-

mento e perfeição. Se os modernos são adultos é porque já os precederam outros homens 

que viviam num estado de incompletude, o qual não lhes permitiu mudar o mundo mas 

apenas discuti-lo. Todavia, numa fase de maturidade a que corresponde a modernidade, o 

homem age e provoca o mundo. 

Eis o tema medieval do mundus senescens embora retomado de forma diversa. Trata-se, 

não de um mundo enquanto degenerescência, mas um mundo que envelhece (e se enve-

lhece). E este “envelhece” possui um duplo sentido. Por um lado, expressa um mundo que 

amadurece e se aperfeiçoa com o tempo até ao ponto de se julgar superior à antigui-

dade. Um mundo-apogeu que é o auge do entendimento humano. Um que se vê inter-

pelado pela natureza e que a convoca cientifi camente como símbolo de felicidade e de 

uma sociedade próspera. Mas, também, como vimos, um mundo que ele próprio se pensa 

como possuindo a “velha” autoridade, como sendo, ele próprio, a antiguidade. A refor-

mulação do tema leva a que mundus senescens seja o epíteto de uma autoridade furtada 

aos antigos e transferida directamente para os modernos. Ela declara um mundo em que 

envelhecer signifi ca apenas a progressiva legitimação da modernidade. A retematização 

28 Bacon, Francis, The Works of Francis Bacon, Boston, Taggard and Thompson, vol. VIII, 1868, p. 116.
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do mundus senens adquire contornos, já não negativos em que se relaciona com o declí-

nio, o defi nhamento ou o enfraquecimento mas, pelo contrário, envelhecer é interpre-

tado como o processo de afi rmação da modernidade em que os modernos são os “novos 

antigos”. Mundus senescens condensa o paradoxo em que o inédito e o original assumem 

a forma do “já foi, já aconteceu”; o presente tornando-se passado (mas não o passado pre-

sentifi cando-se), adquirindo os seus atributos no acto da sua substituição.

O ideal baconiano da ciência como método de tornar o homem senhor e mestre da 

Natureza implica essa divisão das fases humanas em juvenil e adulta. A ciência é aquela 

que transporta pela mão a fase infantil e ignota do homem na direcção da sua idade 

adulta, iluminada e instruída. Assimilando o ideal de Bacon, Descartes afi gura a sapiência 

do homem em estreita coligação com a observação e análise da natureza: “(…) se é possí-

vel encontrar algum meio que torne os homens em geral mais sábios e mais hábeis do que 

até aqui foram, creio que é na medicina que se deve procurar”29. E é justamente na ideia 

de acumulação de que a ciência decorre e que o progresso se realiza. Numa passagem 

ulterior escreve: 

Ora, tendo resolvido dedicar toda a minha vida à descoberta de uma ciência tão necessá-

ria, e tendo descoberto um caminho que a deve infalivelmente encontrar, se o seguirmos, a 

não ser que disso sejamos impedidos ou pela brevidade da vida, ou por falta de experiência, 

pensava eu que não havia melhor remédio contra esses dois obstáculos do que comunicar 

fi elmente ao público todo o pouco que já tivesse descoberto e instigar os bons espíritos a 

esforçarem-se por ir mais longe, contribuindo, cada qual segundo a sua inclinação e poder, 

para as experiências que seria necessário fazer, e comunicando também ao público tudo o 

que aprendessem, a fi m de que com os últimos, começando onde os outros teriam acabado, 

e assim juntando as vidas e os trabalhos de muitos, fôssemos todos juntos muito mais longe 

do que cada um poderia ir.30 

Este parágrafo é muito revelador. Em primeiro lugar, realça a importância da experiên-

cia, e mesmo da experimentação, como vias do progresso, do avanço do conhecimento 

e do carácter essencialmente moderno. A falta de experiência é o entrave magno para 

o homem encontrar a via científi ca, tanto como a carência de experimentação constitui 

o rumo para a ignorância. Experiência e experimentação formam o par fundamental da 

procura moderna (logo, científi ca) do conhecimento. Em segundo lugar, ressalta deste 

excerto do Discurso do Método a componente cumulativa do conhecimento científi co e, 

29 Descartes, René, Discurso do Método, Lisboa, Edições 70, 1993, p. 103.
30 Idem.
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consequentemente, da modernidade. Os modernos são os últimos cuja virtude passa por 

iniciarem a sua aprendizagem a partir do ponto onde os seus antepassados haviam ter-

minado. O papel do homem moderno é ultrapassar os antigos, tornar-se-lhes superior 

porque possui a ousadia, a argúcia e o refi namento de espírito sufi cientes para continuar 

aquilo que foi interrompido. Juntando a multiplicidade de espíritos na unidade da ciên-

cia moderna, o homem alcança assuntos anteriormente inigualáveis e impensáveis. Na 

modernidade, o homem que se faz valer dos esforços precedentes pode ir mais além. O 

horizonte é o seu destino. Aumentar cumulativamente e quantativamente os conheci-

mentos equivale a ampliar e fazer prosperar a ciência. Começar onde os outros concluí-

ram as suas diligências equivale ao ofuscamento dos antigos em prol de um projecto de 

modernidade que, apoiando-se neles, os inferioriza. 

(Sudeste) Experiência tradicional e experiência moderna

A tendência dissolutiva do pólo dos Antigos na Querela dos Antigos e dos Modernos 

constitui, assim, de algum modo um paradoxo, já que os modernos se superiorizam 

fazendo uso (e apoiando-se por acumulação) exactamente daquilo que criticam e rejei-

tam. É como se, no adágio de Bernardo de Chartres, os anões calcassem os gigantes de 

modo a atingirem a maior das estaturas. Quanto mais os secundarizassem, mais altos se 

sentiriam31. 

O que se constata com a proclamação orgulhosa da modernidade e a dissolução 

do pólo dos antigos é (a tentativa do) o completo afastamento das duas modalidades 

da experiência: tradicional e moderna. Neste outro topos da Querela dos Antigos e dos 

Modernos, estes últimos arrogam-se o direito de se defi nirem independentemente de 

qualquer tradição, forma de autoridade ou costumes antigos. O moderno, como temos 

vindo a dissertar, defi ne-se, assim, em oposição ao antigo. O abandono de uma referência 

axiológica exógena e a autoconstituição de um quadro autónomo da experiência tiveram 

graves repercussões em todos os domínios da sociedade. Este processo de autonomização 

implicou, dada a sua essência endógena, a substituição do pólo dos antigos pelo pólo dos 

modernos impossibilitando o prolongamento da dialéctica herdada dos séculos anterio-

res. Os modernos apagaram os antigos, retiraram-lhes valor e colocaram-se como a única 

31 Mas há um enorme risco. Com o constante impulso descendente dos anões modernos aos gigantes 
antigos talvez o sólido e resistente solo acabe por sucumbir sob estas agitações e tremores acrescidos. 
Esta atitude de autonomia por parte da modernidade Iluminista (e dos seus antecedentes do século XVII) 
não contou, talvez, que os gigantes se pudessem afundar nas areias movediças do tempo. E é pois senão 
quando os anões confi rmam a ausência dos gigantes que dão conta da sua extrema solidão e diminuta 
estatura.
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instância da categoria da Querela dos Antigos e dos Modernos. “É certo que, enquanto 

me limitei a considerar os costumes dos outros homens, quase nada encontrei que me 

desse segurança, notei neles quase tanta diversidade como a que antes encontrara entre 

as opiniões dos fi lósofos. De maneira que o maior proveito que disso tirei foi aprender 

a não acreditar tão fi rmemente no que me tinha sido inculcado só pelo exemplo e pelo 

costume”32. A experiência moderna confi gura a perda deliberada das crenças tradicionais 

e dos saberes transmitidos. Ela assume-se como um desenvolvimento auto-referencial 

que procede à erosão das visões precedentes e às lealdades históricas para os antigos. Os 

modernos acreditam perceber a falsidade das coisas na medida em que eles sustentam as 

suas convicções na sua própria constelação exclusiva de valores.

Do ponto de vista histórico, o cisma entre o Antigo e o Moderno reveste-se de particular 

relevância. A evolução da concepção da História emula o desenvolvimento da Querela 

entre Antigos e Modernos. Para os antigos, a história inscreve-se numa dimensão moral 

que, pelo seu acervo factual, se propõe como um modelo de exemplos a perpetuar. O 

presente é percebido a partir da narrativa histórica, índice infalível da perenidade da natu-

reza humana. O homem demonstra-se e mostra-se, revela-se e descobre-se a partir da 

História. O homem aprende com a História tendo com ela uma relação pedagógica de 

compreensão de si. Historia magistra vitae, a história é a pedagoga da vida propagando 

o tesouro das vivências adquiridas (plena exemplorum historia). A História é, por isso, para 

os antigos, um modo do agir prático no mundo tendo a tarefa de infl uir sobre as deci-

sões pendentes. A admiração que Maquiavel exprimia pelos antigos declara a valorização 

da história como unidade entre o pensamento empírico e a dimensão exemplar que ela 

constitui. Porém, os modernos começaram a abrir um novo campo da experiência que 

iria concretizar uma história em si, estabelecendo novas relações entre passado e futuro. 

Quando Tocqueville constata que o passado não ilumina mais o futuro fazendo o espírito 

caminhar na penumbra, está-se perante o testemunho cabal da rejeição da experiência 

tradicional e a emergência de um tempo novo. Por entre a história como narrativa exem-

plar dos antigos irrompe uma história (Geschichte) como conjunto universal de acções que 

terminará com a historia magistra vitae33. A história é obrigada a renunciar à sua função 

pedagógica adquirindo uma autonomia que a torna História capital. As formas plurais das 

histórias dos antigos transformam-se no singular colectivo da História (como por exemplo 

em Hegel), reivindicando possuir a verdade absoluta. A História- Geschichte – atribuiu à 

história essa totalidade que reúne tudo segundo um plano onde as liberdades se plasmam 

32 Descartes, René, Discurso do Método, Lisboa, Edições 70, 1993, p. 48.
33 Koselleck, Reinhart, Le Futur passé – Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, 1990, p. 43.
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na Liberdade, os direitos no Direito, os progressos e desenvolvimentos no Progresso. A 

História que os modernos aclamam é aquela dos tempos absolutamente novos e inde-

pendentes onde o exemplo do passado nada vale. Os ensinamentos antigos esvaziam-se 

na medida em que necessitam de ser inseridos na experiência moderna de vivência do 

mundo. A razão moderna, ao apelar à autonomia do sujeito, acaba mesmo por interditar 

que se aprenda algo directamente da história. O passado é irrepetível, daí que a história 

não signifi que senão uma História como conjunto de acções modernas que erigem o seu 

próprio mundo. A História moderna negligencia a pedagogia histórica, afastando-se da 

tarefa de emitir sentenças morais e juízos valorativos. Ela realiza-se por si mesma. O enci-

clopedismo é peremptório em declarar que se trata de remodelar o passado a fi m de que 

emerja um tempo novo. A cisão entre antigos e modernos indica que a história perdeu 

a sua fi nalidade que era a de agir sobre a vida. A História deixa de agir sobre a vida para 

fazer a própria vida e a experiência humana. O conselho e a orientação moral já não advêm 

do passado dos antigos mas do futuro que os modernos actualizam. A História deixa de 

ensinar como se deve agir; postula, antes, que é imperativo agir.

(Sudoeste) A história e o progresso 
como marcadores fi nais da ruptura entre Antigos e Modernos

O modo pelo qual a ruptura entre antigos e modernos aconteceu não apenas se pren-

deu com o que enunciámos previamente, como também com o desenvolvimento de 

uma discussão complementar acerca da comparabilidade entre a antiguidade e a moder-

nidade. À afi rmação de que a antiguidade seria incomparável porque ela emana de um 

ideal de perfeição artística universal e transcendente, os modernos argumentaram, como 

constatámos, a ideia da igualdade natural entre os homens em que a Natureza reparte por 

todas as épocas semelhantes talentos. 

A controvérsia colocou em cima da mesa duas possibilidades de entendimento: a de 

que existe, por um lado, uma beleza e perfeição intemporais, e por outro lado, uma beleza 

relativa, própria a cada época34. A oposição entre um belo universal e um belo particu-

lar e idiossincrático contribui decisivamente para o afastamento entre a antiguidade e a 

modernidade, sendo confi rmado o declínio do género literário que até ao século XVIII foi 

tentando reatar os elos perdidos entre ambas: o paralelismo. O género, exercitado insis-

tentemente desde a Renascença, conheceu um ímpeto renovado aquando das célebres 

querelas entre antigos e modernos que ocorreram em Itália, França e Inglaterra. 

34 Cf. Jauss, Hans-Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Éditions Gallimard, 1978, p. 178.
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O exercício paralelístico foi exercido tanto no campo da dramaturgia, com o reatamento 

de peças clássicas como por exemplo a Phédre (escrita em 1677) de Jean Racine, como no 

das ciências naturais com a comparação entre a física aristotélica e a física cartesiana. Ele 

supunha a existência de critérios de similitude que permitiam o confronto entre as duas 

épocas, como se ambas partilhassem um fundo comum que, não obstante desenvolver-se 

de forma diferenciada, permitia englobá-las numa experiência partilhada. A comparação 

possibilitava relacionar os feitos e os méritos respectivos de antiguidade e modernidade 

a partir de um critério intemporal de perfeição. Passado e Presente não eram épocas inco-

mensuráveis e qualitativamente distintas. O antigo era passível de ser rememorado e revi-

vido no presente, nem que fosse como aspecto de ruptura entre ambos os tempos. 

Porém, é quando uma nova e moderna concepção do tempo surge que antiguidade e 

modernidade se tornam impossíveis como objecto de paralelismo. A marcha irreversível 

em direcção a uma História e a um Progresso provoca o nascimento da crença de que 

todas as épocas são igualmente susceptíveis de perfeição. É quando a perfeição univer-

sal é substituída pela perfeição relativa e singular, que a modernidade se consagra como 

modo civilizacional único e independente, e referência fundamental de qualquer socie-

dade. Ao escolher um critério etnocêntrico e relativista, os modernos assumiram-se como 

sendo os únicos válidos e desinstituíram a antiguidade. Se cada época possui a sua própria 

perfeição, beleza e valor, a modernidade não tem de prestar contas de si, nem avaliar a 

justeza das suas acções. Apoiada numa Razão distribuída a todos os homens, a moder-

nidade despediu toda a autoridade e ordem social que não emanasse de si mesma. Ela 

entra, assim, em ruptura com o passado e os paralelos deixam de ter sentido. Não é mais 

possível comparar. Antiguidade e modernidade são, durante o Iluminismo, intrínseca e 

radicalmente diferentes. Logo, toda a comparação é ilegítima. A História é irrepetível, o 

Passado é encastrado numa antiguidade longínqua, os antigos são alegadamente incapa-

zes de demonstrar ou ensinar alguma coisa de novo aos modernos. 

É neste clima de suspeição e depreciação dos antigos que os modernos obtêm uma 

vitória retumbante. A consciência histórica de uma nova geração produz-se e uma inul-

trapassável muralha ideológica ergue-se entre a antiguidade e a modernidade. O canto I 

dos Lusíadas ilustra exemplarmente a exaltação do espírito moderno face ao dos antigos, 

pretendendo impor o silêncio aos antepassados. Essa glorifi cação dos tempos modernos 

acontece, assim, sob a relativização dos feitos heróicos antigos, tão diminutos e insigni-

fi cantes face aos presentes, constatando-se um regozijo vaidoso e altivo no seu louvor. 

Estes sim, os modernos, formam a mais profunda e profícua inspiração cobrindo com a sua 

sombra os “pequenos” antigos:
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Cessem do sábio grego e do troiano

As navegações grandes que fi zeram;

Cale-se de Alexandre e Trajano

A fama das vitórias que tiveram;

Que eu canto o peito ilustre lusitano,

A quem Neptuno e Marte obedeceram.

Cesse tudo o que a Musa antiga canta,

Que outro valor mais alto se alevanta.35

Embora não possamos saber ao certo se Camões refere a célebre parábola medieval de 

Bernardo de Chartres, a verdade é que nas suas palavras ainda ressoa esse dictum. Os modernos 

são, para o poeta, um valor superior aos antigos, chegando mais alto do que eles. Seguindo a 

interpretação positiva (que aqui transparece), os anões sobrepõem-se aos gigantes. Os antigos 

subordinam-se à nobre elevação dos modernos, não se podendo mesmo comparar com eles. 

Daí que sejam obrigados a calarem-se perante o nobre e mui ilustre peito moderno. Quem 

serão Alexandre e Trajano senão uns antepassados mortos, que mais são senão uma memó-

ria insigne? Pelo contrário, o peito lusíada é o verdadeiro herói, pois, encarnando o espírito 

moderno da invenção, da procura insaciável e do desafi o impossível, deixa sem voz possível 

os tempos antigos. Apague-se a chama e a fama dos meus antecessores porque eu, moderno, 

farei mais e melhor do que eles. Cantarei tão alto que a sua voz deixará de se ouvir, celebrarei 

tanto os modernos que até as musas antigas deixarão de ser inspiradoras. Eu Camões, sou um 

poeta elevado cujos versos são superiores. Eis o que a estrofe, em última análise, condensa.

Conclusão

Com este breve mapear das principais direcções assumidas pela chamada Querela dos 

Antigos e dos Modernos, quisemos  salientar o modo como a modernidade assenta nessa rup-

tura dos dois pólos. Daí os discursos da pós-modernidade como discursos vanguardistas que, 

nalguns casos, se procuram refugiar desta emancipação dos modernos face aos antigos36.

Mas, sobretudo, procurou-se mostrar através de um olhar sobre talvez a mais polémica 

disputa intelectual na história da humanidade, que a modernidade, enquanto modo civi-

lizacional hegemónico a partir do século XVII, é apenas um dos discursos possíveis acerca 

do arreigamento da experiência moderna, discurso esse advindo com a dissolução do 

35 Camões, Luís de, Os Lusíadas, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1970.
36 Pense-se, por exemplo, em Michel Maff esoli (1988) e a sua insistência na ligação social comunitária e tri-

bal – característica de uma experiência tradicional – nas sociedades contemporâneas por ele assumidas 
como pós-modernas.
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pólo dos antigos na Querela dos Antigos e dos Modernos. De facto, a modernidade parece 

ser um operador discursivo que os modernos implementaram aquando do seu jactante 

abandono da antiguidade, e que encerra em si, devido à sua vocação hegemónica, a anu-

lação (ou minoração) dos outros discursos acerca da experiência. O discurso da moder-

nidade, como época iluminada, inédita e superior a todas as outras, é apenas um entre 

outros discursos, embora se destaque precisamente como parecendo ser o único possível. 

Ele pretende abarcar e encerrar toda a experiência, capturar o tempo presente, aprisionar 

a actualidade de modo a impor a sua própria concepção do futuro. “O que está em causa 

nos discursos da modernidade, mais ou menos elaborados, mais ou menos selvagens, é 

principalmente a sua natureza estratégica. Através destes visa-se sempre a experiência, 

procura-se dominar a constituição do actual, em suma, quer-se apropriar o existente”37.

A estratégia discursiva opera pela destruição de quadros transcendentes da experiência 

e respectiva substituição por uma normatividade imanente. Os imaginários são reduzidos 

a ideários sincopados nos quais se introduz a fi gura do controlo latente dos enunciados 

devidamente substancializados. O que é a substancialização dos nomes senão o esvazia-

mento dos conceitos com o intuito de servirem de bandeira a esse novo ideário? O que é a 

Razão, a Ciência ou a Verdade? Se atendermos à Querela, é a táctica manifesta da estraté-

gica discursiva da modernidade que reenquadra a experiência de forma abrupta mas efec-

tiva colocando o homem como neófi to de uma sociedade em que o indivíduo prometeico 

recebe a missão de se descobrir indefi nidamente, até que o tempo pare. Porém, o tempo 

não pára. Desloca-se em direcção a um infi nito Progresso chamado “Futuro”, arrastando 

consigo o indivíduo em busca de si. 

A linguagem cria um mundo, assim como o mundo é gerador de uma linguagem pró-

pria; por exemplo, a dos discursos encapelados que fecham o círculo. Na circularidade 

entre discursos da modernidade e a própria modernidade, nega-se a crise inscrita na pró-

pria Querela dos Antigos e dos Modernos. A crise nunca existiu, e se existiu foi criação dos 

antigos. Não há crise, dizem habilmente os discursos da modernidade. A Querela encon-

tra-se sanada, proclamam. Há somente uma sociedade a ser cumprida e uma natureza a 

ser conquistada, assim disserta a Razão, elevada a messias dos Modernos. E, portanto, o 

horizonte do agir é simultaneamente dirigido pelos discursos e justifi cado por eles. Age-se 

em nome da substancialização das palavras, assim como se agitam e brandem palavras 

como fundamentação dessa acção. “Ali está o Progresso, apressemo-nos para o apanhar. 

Se não o fi zermos não somos modernos”, assim parecem pensar os modernos. Eis o último 

rumo que a vetusta Querela entre Antigos e Modernos tomou.

37 Miranda, José A. Bragança de, Analítica da Actualidade, Lisboa, Vega, 1994, p. 169.
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Hidácio de Chaves e a Galécia do século V: 
representações mentais de um clérigo 
nos “confi ns do mundo”

Mário de Gouveia*

A Crónica de Hidácio de Chaves tem merecido particular atenção na bibliografi a ibérica 

enquanto fonte para o estudo das sociedades cristãs hispânicas durante a Antiguidade 

Tardia1. Esta situação parece dever-se ao facto de se tratar de um dos escassos testemunhos 

para a compreensão de um período da história da Hispânia cuja análise, dado o carácter 

parcelar das fontes, assenta sobretudo num conjunto de hipóteses explicativas com um 

grau de fi abilidade muito variável. Grande parte das observações que têm sido feitas sobre 

esse período – e referimo-nos tanto aos textos de análise como aos de síntese que têm sido 

publicados nos últimos anos, alguns dos quais são contributos historiográfi cos bastante 

inovadores nas suas linhas gerais de interpretação e problematização2 – reside na crítica 

interna de obras concebidas e redigidas por autores orientados por uma mundividência 

cristã, segundo a qual o valor atribuído à história releva de um aspecto essencial: o homem 

é um agente determinado por desígnios de origem divina, e, nessa qualidade, a sua função 

no mundo consiste na exaltação dos mistérios de Deus e da Igreja, no correcto prossegui-

mento da empresa de salvação da Humanidade na observância da fé cristã.

A obra de Hidácio de Chaves é herdeira das concepções historiográfi cas de autores em 

que esta ideia é uma realidade dominante3. A visão pessimista que o cronista hispânico 

* Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. 

1 A título geral, veja-se Casimiro Torres Rodríguez, El reino de los Suevos, s.l., Fundación Barrié de la Maza, 
MCMLXXVII; actualizado à luz de Pablo C. Díaz, El reino suevo (411-585), Madrid, Ediciones Akal, 2011. Dois 
dos mais recentes trabalhos sobre o cronista hispânico devem-se a César Candelas Colodrón (O cronicón 
de Hidacio, bispo de Chaves, Noia, Editorial Toxosoutos, 2004; e O mundo de Hidacio de Chaves, Santiago de 
Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científi co da Universidade de Santiago de Compostela, 
2006). Sob o ponto de vista que nos interessa analisar neste artigo, vejam-se, em especial, Pablo C. Díaz, El 
reino…, pp. 35-46; e Salvador Crespo Matellán, «Las lecturas de Hidacio de Chaves. Notas sobre la recepción 
literaria en la Gallaecia del s. V», Minerva. Revista de fi lología clásica, n.º 6, 1992, pp. 241-256.

2 O mais recente trabalho em que se efectua o «estado da questão» sobre este assunto deve-se a Manuel 
Justino Maciel («From Late Antiquity to the Early Middle Ages», in The Historiography of Medieval Portugal 
(c. 1950-2010) [José Mattoso, director; Maria de Lurdes Rosa, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Maria João 
Branco, editors], Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, 2011, pp. 529-545).

3 Sobre a conjuntura que enquadra o relato cronístico do Flaviense, veja-se, por todos, Guy Halsall, 
Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 
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nos transmite do seu tempo, e que, na verdade, nos permite integrá-lo num mais alargado 

sistema de representações mentais característico da latinidade cristã, inspirado nas obras 

de Lactâncio, Eusébio de Cesareia, Agostinho de Hipona e Orósio de Braga, é matizada por 

uma concepção da intervenção da Providência divina no curso da história. Para o autor, 

Deus é uma personagem que age e interage na sucessão dos acontecimentos históricos, 

com vista a regular o destino dos homens na luta entre o bem e o mal. Os múltiplos prodí-

gios que o autor recorda ao longo do texto são disso um exemplo, uma vez que são vistos 

como signos divinos cuja função está relacionada precisamente com a necessidade de se 

encontrar nos fenómenos naturais o prognóstico dos acontecimentos futuros.

Para Hidácio, a manifestação e a intervenção do invisível são talvez os únicos mecanis-

mos que permitem pôr termo ao clima de profunda crise e instabilidade vivido na sua 

província de origem, a Galécia, na sequência da entrada dos Suevos, Vândalos e Alanos no 

território hispânico nos inícios do século V. É à luz desta afi rmação que devemos interpre-

tar o sentido de algumas passagens da sua obra em que se procura fazer o contraponto 

civilizacional entre os Romanos e os Germanos, pelo que ela é acima de tudo reveladora 

de um autor comprometido com a realidade do seu tempo. O conhecimento que este pos-

sui do passado, tal como a interpretação que subjaz à sua visão do presente, tem origem 

não só nas suas próprias perspectivas sobre o devir, tributárias, por sua vez, da instrução 

cultural e intelectual que recebeu tanto na Hispânia, como noutros contextos de formação 

para a vida clerical4 – que o próprio autor considera ter sido incompleta, para além de con-

centrada mais na aprendizagem das ciências profanas do que das sagradas5 –, mas ainda 

na leitura que o cronista fez das obras de outros autores da época, igualmente permeáveis 

ao tópico literário da romanidade resistente, numa conjuntura de acelerada desagregação 

institucional do Império Romano. 

O contexto em que Hidácio redige a sua obra está longe de lhe proporcionar uma visão 

serena do presente, ou sequer uma mais isenta percepção do passado. Para o autor, o 

que interessa é fazer o relato dos acontecimentos tal como ele os presenciou ou interpre-

tou. Os seus destinatários são os Cristãos e aqueles que servem Cristo na verdade. Esta 

imagem está patente no prólogo da obra, onde expõe os objectivos subjacentes ao seu 

220-256 (a título de sínteses sobre a época, vejam-se: Pierre Riché e Philippe Le Maître, Les Invasions 
barbares, Paris, Presses Universitaires de France, 2003; e Magali Coumert e Bruno Dumézil, Les Royaumes 
barbares en Occident, Paris, Presses Universitaires de France, 2010).

4 Vejam-se Henri-Irénée Marrou, Storia dell’educazione nell’Antichità, Roma, Edizioni Studium, 1994, pp. 
411-429 e 431-442; e Pierre Riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare. VIe-VIIIe siècles, Paris, 
Éditions du Seuil, 1995, pp. 21-47. 

5 Hidácio de Chaves, Crón., [Prefácio], §1 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 100; cf. t. II, Paris, 1974, p. 7, 
[Prefácio], §1).
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escrito: transmitir às gerações vindouras um testemunho susceptível de não fazer cair no 

esquecimento a situação de catástrofe vivida na Hispânia, no quadro das grandes etnomi-

grações bárbaras6. Para o efeito, adopta uma posição pessimista relativamente ao futuro 

que radica na análise de dois momentos do passado recente: por um lado, o período que 

decorre de 379 a 455, ou seja, do momento em que Teodósio I é associado ao governo do 

Império por Graciano até à morte de Valentiniano III; e, por outro, o período que vai desta 

última efeméride ao termo da narrativa cronística em 469, num quadro de confrontos mili-

tares entre os Suevos e os Visigodos que culminou com o lançamento de um último e 

trágico prognóstico sobre o destino incerto da Hispânia.

No primeiro caso7, a situação parece dever-se ao facto de Hidácio manifestar uma certa 

confi ança relativamente à acção política da dinastia inaugurada por Teodósio I, nos fi nais 

do século IV, e representada pelos seus dois sucessores na púrpura imperial, Honório e 

Valentiniano III, até aos meados do século V. Esta confi ança traduz-se no respeito que o 

autor manifesta para com os membros da Casa teodosiana, tal como na ideia de lealdade 

que várias vezes exprime para com os representantes do poder imperial. Em contraponto, 

materializa-se também na expressão de hostilidade relativamente aos usurpadores do 

poder simbolizado e legitimamente representado por aquela Casa dinástica, tal como a 

outros elementos potenciadores da situação de instabilidade vivida no território hispâ-

nico, que logicamente identifi ca com as populações bárbaras. Embora pessimista, a sua 

visão está marcada por um sentimento que ainda alimenta a esperança de poder ver 

reconstituída uma Hispânia romana perdida, segundo a qual o imperador é não só a fi gura 

que preside aos destinos políticos de um território onde a colaboração entre Romanos e 

Germanos é, de facto, possível – recorde-se que Hidácio nos fala da presença dos Visigodos 

na Hispânia como resultado de um acordo de cooperação com o Império –, mas também 

a entidade responsável pela mediação dos confl itos com outras forças peninsulares, como 

os Suevos.

No segundo caso8, a questão parece estar relacionada com o facto de as últimas entra-

das da sua narrativa nos apontarem para uma situação de perda de confi ança relativa-

mente à ideia de reversibilidade da crise institucional. Neste contexto, o poder imperial, 

representando embora uma força activa e dotada de uma identidade política própria num 

mundo em rápida transformação, é visto como um poder obsoleto, incapaz de inverter 

uma situação de desequilíbrio que se torna cada vez mais inquietante ou sequer de conter 

o avanço militar dos Visigodos, orientados para a conquista progressiva de todo o territó-

6 Veja-se Pablo C. Díaz, El reino…, pp. 46-55 e 55-68.
7 Alain Tranoy, «Introduction», t. I, Paris, 1974, pp. 59-60.
8 Alain Tranoy, «Introduction», t. I, Paris, 1974, p. 60.
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rio peninsular. Se a situação é grave no plano político, o facto é que também não deixa de 

o ser no plano religioso, sobretudo depois do alastramento do Arianismo germânico ao 

conjunto da população. É a partir daqui que assistimos à proliferação de notícias sobre a 

ocorrência de prodígios naturais e sobrenaturais, vistos não só como prenúncios de um 

futuro próximo dominado por acontecimentos funestos, mas também como expressões 

do castigo imposto por Deus e pela Providência divina pelas impiedades e sacrilégios 

cometidos ao longo dos anos.

Estas ideias devem ser analisadas enquanto elementos estruturais da sua narrativa cro-

nística. Com base nas obras dos seus antecessores9, Hidácio de Chaves, auto-intitulado 

«ignarus indignissimus omnium seruorum Dei»10, procurou consignar por escrito o relato 

dos acontecimentos ocorridos, entre 379 e 469, no território da Galécia, criado na sequên-

cia da reorganização administrativa do Império sob Diocleciano, de que resultou a for-

mação da diocese das Hispânias. Perfi lhando de um intenso sentimento de romanidade, 

embora encarado já numa perspectiva essencialmente provincial, a narrativa de Hidácio 

só se pode compreender à luz de uma conjuntura marcada pelos efeitos das grandes etno-

migrações bárbaras11.

É sabido como, na sequência do processo de desmilitarização da fronteira do rio Reno 

empreendido por Estilicão, Suevos, Vândalos e Alanos penetraram no território da Gália 

logo nos inícios do século V e, poucos anos depois, alcançaram as fronteiras montanhosas 

da Hispânia. Alguns anos volvidos, num contexto em que se tinha tornado inevitável o 

aumento da pressão exercida pelos seus oponentes romanos na Aquitânia, os Visigodos, 

transferindo-se para aquém dos Pirenéus, iniciaram a conquista militar do território his-

pânico. Partindo deste contexto, Hidácio apresenta-nos ao longo da sua obra um sucinto 

embora valioso relato dos combates que se prolongaram de forma intermitente durante 

vários decénios e que, na sua perspectiva, condicionaram a evolução da história cristã 

peninsular. Ao assistir ao extermínio dos Alanos e ao recordar a partida dos Vândalos 

para o Norte de África sob Genserico, Hidácio faz de Romanos, Suevos e Visigodos os 

9 Veja-se Franz Brunhölzl, Histoire de la littérature latine du Moyen Âge, t. I: De Cassiodore à la fi n de la renais-
sance carolingienne, vol. 1: L’Époque mérovingienne, Lovaina-a-Nova, Brepols – Université Catholique de 
Louvain/Institut d’Études Médiévales, 1990, pp. 71-114 e 254-266.

10 Hidácio de Chaves, Crón., [Abertura] (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 98; cf. t. II, Paris, 1974, p. 7, 
[Abertura]).

11 Vejam-se Alain Chauvot, «Images positives, images négatives des Barbares dans les sources latines à 
la fi n du Ve siècle et au début du VIe siècle après J.-C.», in Clovis. Histoire & mémoire (Actes du Colloque 
international d’histoire de Reims; sous la direction de Michel Rouche), Clovis et son temps, l’événement, 
Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1997, pp. 3-14; e Josep Vilella, «Idacio, un cronista de su 
tiempo», Compostellanum, vol. XLIV, n.os 1-2, Janeiro-Junho de 1999, pp. 39-54.
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protagonistas por excelência do palco político em que se desenrola a conjuntura de crise 

que caracteriza a Hispânia na primeira metade do século V.

Os primeiros parágrafos da sua narrativa remetem-nos para a historiografi a de Eusébio 

de Cesareia, escrita sob a infl uência das cronografi as e fastos consulares entre os fi nais 

do século III e os inícios do IV, e, segundo o autor, amplamente divulgada no território 

hispânico12. Sob a mediação de Eusébio, o Flaviense teve provavelmente conhecimento 

da história dos primeiros séculos da Igreja, dos relatos associados à pregação da Boa Nova 

por Cristo e os Seus seguidores, tal como à progressiva emergência do martírio como 

fenómeno de emulação do exemplo representado pelo Salvador dos Homens e à constru-

ção, por via letrada, de uma complexa ideologia de providencialismo no Império cristão 

de Constantino, que contribuiu para a signifi cativa projecção da fé mesmo nas regiões 

mais periféricas do espaço imperial. Outra fonte para a elaboração da sua narrativa foi a 

obra de Jerónimo, ao qual reconhece a versão latina do texto originalmente escrito por 

Eusébio em Grego, tradução efectuada já nos fi nais do século IV e que teve em linha de 

conta não só a transposição linguística do texto original, mas também alguns acrescentos 

à primeira versão13. Embora não sendo explícito quanto a este facto, é natural que subjaza 

a esta constatação o uso hidaciano da versão transmitida por aquele último autor. Mas 

isto não signifi ca que Hidácio se tenha pautado pelos mesmos critérios dos historiógrafos 

anteriores. O Flaviense apresenta alguns particularismos que passamos agora a enunciar. 

Ainda na peugada dos seus antecessores, Hidácio pretendeu escrever uma história uni-

versal. Acabou, contudo, por se cingir praticamente à história hispânica. Parte substancial 

da sua narrativa caracteriza-se por um interesse quase exclusivo pela história da Hispânia, 

e, em particular, das monarquias suévica e visigótica. A tónica é dominante ao longo de 

todo o texto: para Suzanne Teillet, este sentimento de hispanidade faz com que a crónica 

de Hidácio se afi rme como uma «primeira história nacional»14. Não obstante, o autor mani-

12 Hidácio de Chaves, Crón., §2 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 100; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 7-8, §2). 
Registe-se que, a 26 de Janeiro de 959, se faz eco da presença desta obra, provavelmente na tradução 
latina de Rufi no de Aquileia, na região de Entre-Douro-e-Minho, mais especifi camente no mosteiro de 
Santa Maria de Guimarães, por doação da condessa Mumadona Dias de Portucale a esta comunidade 
monástica (DC 76, de 959.01.26: «Istoria ecclesiastes»).

13 Hidácio de Chaves, Crón., [Prefácio], §2 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 100, §2; cf. t. II, Paris, 1974, 
pp. 7-8, [Prefácio], §2); com referências paralelas em Crón., 3 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, pp. 98, 100 
e 102; cf. t. II, Paris, 1974, p. 7, [Abertura]). Sublinhe-se que uma obra de Jerónimo, contendo provavel-
mente as continuações de Genádio de Marselha, Isidoro de Sevilha e Ildefonso de Toledo, se encontra 
igualmente atestada a 26 de Janeiro de 959 no mosteiro de Santa Maria de Guimarães, por doação da 
condessa Mumadona Dias de Portucale (DC 76, de 959.01.26: «uirorum illustrorum»).

14 Veja-se Suzanne Teillet, Des Goths à la nation gothique. Les origines de l’idée de nation en Occident du Ve au 
VIIe siècle, Paris, Société d’Édition «Les Belles Lettres», 1984, pp 227-239, em especial p. 239.
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festa também uma clara visão universal e imperial da história, patente no facto de consi-

derar a Hispânia, e, em particular, a Galécia, como a mais ocidental província do Império 

Romano. Paralelamente, os Romanos são ainda parte fundamental da sua estrutura narra-

tiva, nela desempenhando a função de representantes de uma cultura que importa recu-

perar e salvaguardar num contexto de crise e instabilidade política.

Estamos, por conseguinte, a falar de uma obra que alia o sentimento de hispanidade 

ao de romanidade. Este tópico está presente em perícopes narrativas que apontam para 

a integração da província da Galécia nas dinâmicas civilizacionais de Roma. Neste ponto, 

o autor mostra-se particularmente interessado em aludir a factos que se coadunam com a 

conservação da autoridade do imperador sobre a Hispânia. Mostra-se consciente da exis-

tência de um paradigma político imperial a que também ele, como membro da hierarquia 

eclesiástica provincial, procura vincular-se. Mas não deixa de manifestar consciência rela-

tivamente a factos responsáveis pela subversão dessa ordem política, em certa medida 

resultantes da entrada das populações bárbaras no território peninsular, tal como dos 

tumultos provocados pela sua movimentação no quadro de numerosas e consecutivas 

acções militares.

Para além da crónica redigida pelo próprio, não dispomos de nenhuma outra fonte que 

nos fale do percurso biográfi co do prelado15. Estamos, portanto, limitados a conhecer o 

autor através das palavras que ele próprio escreveu. Embora Hidácio se apresente como 

o continuador das obras de Eusébio de Cesareia e Jerónimo, procurando desta forma ins-

crever-se num sistema de produção e transmissão do saber representado por estes dois 

autores, não encontramos nas fontes coevas nenhuma referência à sua acção enquanto 

bispo ou sequer enquanto cronista16, para além da passagem que muito sumariamente se 

lhe refere na correspondência entre o papa Leão e o bispo Toríbio de Astorga, que, a bem 

dizer, pouco nos diz acerca do seu percurso letrado.

Isto signifi ca que qualquer tentativa de reconstituição e compreensão da biografi a de 

Hidácio repousa na análise da sua própria narrativa, resultando, à partida, de uma visão 

interessada dos factos. Através dela, fi camos a saber que o autor nasceu na província his-

pânica da Galécia, mais concretamente num local situado nas imediações de Ginzo de 

Limia. A data de ocorrência do acontecimento, contudo, é-nos desconhecida. Sabemos 

que o autor terá feito uma viagem ao Oriente em tenra idade, durante a qual terá entrado 

em contacto com personalidades cuja biografi a já nos é mais familiar. A referência, entre 

15 Não obstante, veja-se César Candelas Colodrón, «Hidacio, ¿obispo de Chaves? Iglesia, territorio y poder 
en el siglo V», Gallaecia, n.º 21, 2002, pp. 287-294.

16 Veja-se Ramón Teja, «La cristianización de los ideales del mundo clásico. El obispo», in Emperadores, obis-
pos, monjes y mujeres. Protagonistas del Cristianismo antiguo, Madrid, Editorial Trotta, 1999, pp. 75-95. 
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outras, a João de Jerusalém, tal como a Eulógio de Cesareia, Teófi lo de Alexandria e 

Jerónimo, que diz ter visto pessoalmente, tal como a alusão à notoriedade alcançada por 

estes autores em conjunto com Epifânio de Chipre17, morto em 403 e que não chega a ser 

incluído na lista das personalidades com que terá contactado directamente18, levam-nos a 

considerar a hipótese de a sua viagem ter ocorrido depois deste ano. Se admitirmos como 

verdadeira a data da entrada cronística em que o autor nos fala do contacto mantido com 

aquelas personalidades, e que coincide com um período posterior à morte de Epifânio, 

somos levados a situar a sua viagem por volta de 406 ou 407. Dada a inexistência de qual-

quer dado que nos remeta para a idade precisa com que terá feito a viagem, não temos 

forma de conhecer com rigor o momento em que o cronista terá nascido. Se desconhece-

mos o tempo que terá durado a sua estadia no Oriente, é provável que tenha regressado 

à Galécia ainda antes da entrada dos Bárbaros na Hispânia, que descreve como se se tra-

tasse de um testemunho directo19. Reunindo todos estes dados, Alain Tranoy pronunciou-

-se a favor da identifi cação do seu nascimento em data situada em torno do ano de 395, o 

que faria de Hidácio um menino com cerca de onze ou doze anos no momento em que se 

terá dirigido ao Oriente, e um bispo com cerca de setenta e quatro ou setenta e cinco anos, 

no momento em que é fi nalizada a Crónica.

Não temos mais nenhuma outra informação sobre o seu percurso biográfi co até ao ano 

de 416, ao qual Hidácio atribui a sua conversão20. Ao empreender uma viagem ao Oriente 

em 407, numa fase formativa do seu percurso cultural e intelectual – o cronista diz-se «et 

infantulus et pupillus»21 –, Hidácio teve a oportunidade de contactar com algumas per-

sonalidades célebres da época, como os bispos João de Jerusalém, Eulógio de Cesareia, 

Epifânio de Chipre e Teófi lo de Alexandria, para além do monge Jerónimo de Belém22. 

Décadas mais tarde, já na qualidade de bispo de Chaves, Hidácio manteve contactos com 

o presbítero Germano, vindo da Arábia23, sendo provável que a embaixada por si condu-

zida à Gália, em 431, para solicitar a mediação do dux Aécio na negociação da paz com os 

Suevos – seguramente a fi gura que dispunha de meios de acção mais efi cazes na região, 

não obstante o facto de o bispo ter regressado à Galécia um ano mais tarde acompanhado 

17 Hidácio de Chaves, Crón., §38 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 114; cf. t. II, Paris, 1974, p. 33, §38).
18 Hidácio de Chaves, Crón., §40 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 114; cf. t. II, Paris, 1974, p. 34, §40).
19 Hidácio de Chaves, Crón., §§42-49 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, pp. 114, 116 e 118; cf. t. II, Paris, 1974, 

pp. 34-42, §§42-49).
20 Hidácio de Chaves, Crón., §62b (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 122; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 50-51, §62b).
21 Hidácio de Chaves, Crón., §40 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 114; cf. t. II, Paris, 1974, p. 34, §40).
22 Hidácio de Chaves, Crón., §40; com referências paralelas em Crón., 3 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, pp. 

102 e 114; cf. t. II, Paris, 1974, p. 34, §40).
23 Hidácio de Chaves, Crón., §106 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 132; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 70-71, §106).
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pelo comes Censório, enviado de Aécio – se tenha saldado por novas diligências, no plano 

cultural, junto de algumas das mais infl uentes personalidades eclesiásticas da época24.

João de Jerusalém, sucessor de Cirilo na cátedra episcopal, entre 386 e 417, e provável 

autor de obras de catequese mistagógica e de uma confi ssão de fé, destacou-se não só 

pelo facto de ter mantido uma controvérsia origenista com Epifânio e Jerónimo – as fontes 

para o estudo desta problemática são sobretudo a Carta 51 e o Contra João de Jerusalém, 

deste último autor, relativamente às quais o prelado se justifi cou numa memória ende-

reçada a Teófi lo de Alexandria –, mas também por se ter visto envolvido na controvérsia 

motivada pela recepção de Pelágio em Jerusalém, que culminou com a participação do 

bispo no Concílio de Dióspolis-Lida e a declaração de inocência a favor deste último.

Epifânio, bispo de Salamina entre 368 e 403, nasceu na Palestina e recebeu a sua pri-

meira formação cultural e intelectual no Egipto, em meios afectos a doutrinas cristocêntri-

cas de compromisso entre o literalismo e o alegorismo, que abandonou para regressar à 

sua terra de origem e aí fundar um cenóbio, onde desempenhou funções como presbítero 

e superior hierárquico do colégio religioso durante vários anos. Ao acompanhar a forma-

ção e a difusão das heresias, interveio no confronto doutrinal antiniceno e na luta contra 

várias heresias cristãs, que denunciou e procurou erradicar, em particular o Ebionismo, o 

Gnosticismo e o Maniqueísmo, que, na sua alegada teatralidade helenizante, considerava 

indignas de uma cultura atenta à simplicidade da mensagem da Palavra Revelada. À frente 

do governo da diocese de Salamina e das suas igrejas sufragâneas, destacou-se por uma 

acção eminentemente catequética e pastoral, atenta aos fundamentos da fé, tal como pela 

promoção do exemplo da vida ascética como garantia de unidade da Igreja. Como heresió-

logo, comungou das posições de Alexandria e Roma relativamente ao cisma antioqueno, 

assumindo um certo destaque na luta contra o Origenismo após o seu envolvimento na 

campanha de Teófi lo contra os Grandes Irmãos e a sua Cristologia subordicionista, em 

associação a alguns dos expoentes do Arianismo.

Teófi lo, por fi m, bispo de Alexandria entre 385 e 412 e autor de comentários de livros das 

Sagradas Escrituras e de escritos contra Orígenes e João Crisóstomo, para além de cânones 

eclesiásticos e sentenças morais, afi rmou-se em primeiro lugar na luta contra o Paganismo 

no Egipto, sendo a destruição do Serapeu e da sua biblioteca um dos principais testemu-

24 Hidácio de Chaves, Crón., §96; com referências paralelas em Crón., 98 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 130; 
cf. t. II, Paris, 1974, pp. 65-66, §§96 e 98). Vejam-se Margarita Vallejo Girvés, «Relaciones del reino visigodo de 
Tolosa con el imperio. El papel de las embajadas», Arqueología, paleontología y etnografía, vol. 4: Jornadas 
internacionales «Los Visigodos y su mundo» (Ateneo de Madrid, Noviembre de 1990), 1997, pp. 71-79; e Ramón 
Teja, «Auctoritas vs. Potestas. El liderazgo social de los obispos en la sociedad tardo-antigua», in Emperadores, 
obispos, monjes y mujeres. Protagonistas del Cristianismo antiguo, Madrid, Editorial Trotta, 1999, pp. 97-107.
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nhos desta sua política religiosa; e, logo depois, como agente nas negociações que levaram 

à celebração da paz eclesiástica, no quadro do cisma de Antioquia e da polémica entre 

Jerónimo e Rufi no. Partilhando das ideias de Orígenes, primeiro, e tornando-se seu adver-

sário, depois, condenou-o em sínodo e perseguiu os Grandes Irmãos e João Crisóstomo. 

Participou num sínodo em Constantinopla, acabou por encontrar novos apoiantes e diri-

giu novas acusações contra Crisóstomo, as quais levaram à deposição e ao subsequente 

exílio do patriarca. Os tumultos que se seguiram terminaram com a fuga de Teófi lo de 

Constantinopla e o lançamento de um apelo a Inocêncio I, que, no entanto, o excomungou.

Numa análise de conjunto, estas fi guras associam-se a episódios da história do Cristianismo 

oriental de que Hidácio, enquanto discípulo, também acaba por fazer parte. É difícil saber-

-se até que ponto o contacto com estas personalidades, e, em particular, com a acção que 

cada um desempenhou na defesa da ortodoxia religiosa, numa conjuntura minada pela 

emergência de vários focos de heresias cristãs, poderá ter infl uenciado o pensamento do 

autor nesta fase formativa do seu percurso cultural e intelectual. A sua crónica é omissa 

quanto a este aspecto, embora não deixe de transparecer uma certa atenção relativamente 

à observância das doutrinas eclesiásticas ortodoxas em oposição às formas emergentes de 

heresia, como o Priscilianismo. O facto é que a sua acção neste plano também fi cou marcada 

pela recepção de obras de autoria bastante diversa, aspecto aparentemente inusitado num 

território periférico como o era o da Igreja fl aviense nos fi nais do século V. Nos seus escritos, 

Hidácio refere o facto de ter recebido, em 436, as cartas de Cirilo de Alexandria a Nestório 

de Constantinopla25; e, em 450, as cartas de Flaviano de Constantinopla a Leão Magno, com 

as respectivas respostas; para além de escritos de Cirilo de Alexandria ao mesmo Nestório; 

bem como outras cartas redigidas por diversos prelados e enviadas a várias igrejas26. 

Simultaneamente, demonstra ter tido conhecimento das obras de autores como Teófi lo 

de Alexandria, identifi cada, neste caso, com uma listagem de cômputo pascal27; e Sulpício 

Severo, associado à célebre hagiografi a martiniana28; para além de Paulino de Béziers, aqui 

representado por uma carta acompanhada pelo relato de terríveis prodígios ocorridos na 

Gália29. Entre outros, inclui no seu fl oruit autores como Ambrósio de Milão, Martinho de 

Tours, João de Constantinopla, Jerónimo de Belém, Agostinho de Hipona e Paulino de Nola, 

25 Hidácio de Chaves, Crón., §109 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 134; cf. t. II, Paris, 1974, p. 73, §109).
26 Hidácio de Chaves, Crón., §145 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 144; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 89-91, §145).
27 Hidácio de Chaves, Crón., §5 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 106; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 13-14, §5).
28 Hidácio de Chaves, Crón., §37ª (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 114; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 32-33, §37ª). 

Registe-se que, a 26 de Janeiro de 959, se faz eco da presença desta obra na região de Entre-Douro-e-Minho, 
mais concretamente no mosteiro de Santa Maria de Guimarães, por doação da condessa Mumadona Dias 
de Portucale a esta comunidade monástica (DC 76, de 959.01.26: «uita beati martini episcopi»).

29 Hidácio de Chaves, Crón., §73 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 124; cf. t. II, Paris, 1974, p. 55, §73).
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cujas obras são referenciadas ao longo da narrativa como modelos exemplares de literatura 

cristã. Mesmo na eventualidade de não terem sido directamente lidas e comentadas pelo 

Flaviense, têm pelo menos o mérito de integrar a lista dos autores que Hidácio, e, porven-

tura, os representantes da hierarquia eclesiástica hispânica na Galécia do século V, considera 

como referências culturais do seu tempo.

Em relação a alguns destes textos, e, em particular, às cartas recebidas em 436 e 450, 

Hidácio parece exprimir a vontade de se inteirar do conteúdo das heresias cristãs, com 

particular relevo para as que eram então defendidas por Nestório e Êutiques a favor do 

Monofi sismo, condenado pelo Concílio de Calcedónia, em 451. Embora o autor não escla-

reça verdadeiramente a razão pela qual recebeu estes escritos, é provável que este inte-

resse tivesse derivado do facto de também ele ter desempenhado um papel determinante 

na luta contra a propagação das heresias, visto ter protagonizado juntamente com o bispo 

Toríbio de Astorga, em 445, um processo interrogatório contra alguns Maniqueus da 

Galécia, cujos resultados foram posteriormente enviados ao bispo Antonino de Mérida30. 

Refi ra-se ainda que o próprio Hidácio manifesta ter conhecimento de escritos atribuídos 

a Leão Magno contra as posições defendidas por Prisciliano, entre as quais uma exposi-

ção completa, dirigida a Toríbio, sobre a observância da fé católica e o grau de blasfémia 

em que incorriam os heréticos31. A este respeito, não deixa de ser interessante notar que 

parte dos seus conhecimentos sobre a difusão do Priscilianismo advenha do manuseio das 

actas conciliares – com destaque para os cânones do Concílio de Toledo reunido no ano 

de 400 –, o que indica que esta fonte se encontrava já disponível na Igreja de Chaves déca-

das antes da muito divulgada sistematização pseudo-isidoriana32. Como o recorda o autor, 

uma das tónicas recorrentes ao longo do texto é a do perigo representado pelos focos de 

heresias cristãs, cuja difusão no Noroeste hispânico se tornou particularmente virulenta 

pelo menos desde a morte de Prisciliano33. Não é aleatório que tenha sido precisamente no 

instrumento canónico da Igreja que Hidácio tivesse procurado encontrar as respostas mais 

esclarecedoras para as suas dúvidas sobre a forma correcta de se pensar e agir.

Algumas alusões dispersas à profecia de Daniel, associadas a acontecimentos como o 

casamento de Ataúlfo e Gala Placídia em Narbona, em 41434, ou a reconversão das igre-

jas católicas de Cartago ao Arianismo, na sequência da conquista da cidade pelo vândalo 

30 Hidácio de Chaves, Crón., §130 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 140; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 82-83, §130).
31 Hidácio de Chaves, Crón., §135 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 140; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 84-85, §135).
32 Hidácio de Chaves, Crón., §32 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 112; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 27-30, §32).
33 Hidácio de Chaves, Crón., §13b; com referências paralelas em Crón., 16 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, 

p. 108; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 18-23, §13b e 16).
34 Hidácio de Chaves, Crón., §57 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 120; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 46-47, §57).
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Gaiserico, em 43935 – referência novamente conotada com um desvio à norma religiosa 

defi nida pelo Catolicismo36 –, sugerem uma atenção particular do autor ao estudo das 

Sagradas Escrituras, base fundamental de toda a formação cultural e intelectual dos cléri-

gos da época. Em termos gerais, elas completam o quadro das leituras atribuíveis ao bispo 

de Chaves, não sendo por isso de se admirar que, na sequência da profecia de Daniel, o 

cronista compare a destruição da cidade de Braga pelos exércitos visigóticos comandados 

por Teodorico II, em 455, e a subsequente profanação dos seus lugares santos – tanto mais 

nefasta, quanto ocorrida no dia do Senhor –, com a destruição do Templo de Jerusalém, 

sinal explícito do castigo imposto pela cólera divina37. A comparação não só é simbó-

lica, como demonstra bem a ressonância de alguns dos mais signifi cativos episódios das 

Sagradas Escrituras no imaginário do clérigo.

O Flaviense não deixa de inscrever neste universo de referências mentais, dominado 

pela manifestação de profecias que se materializam sob a forma de acontecimentos terrífi -

cos, um conjunto de prodígios relativos à esfera natural – com particular incidência para os 

eclipses solares e lunares, o surgimento inesperado de cometas ou os efeitos destruidores 

de terramotos, vistos como epifenómenos catastrófi cos conotados com o desregramento 

das condutas humanas e a intervenção da Providência divina, por vezes sob a media-

ção dos santos –, cuidadosamente registados como signos prenunciadores de episódios 

funestos. No prodígio que encerra o seu tenebroso relato, o autor reconhece a presença de 

letras hebraicas, gregas e latinas, inscritas em quatro peixes, de aparência extraordinária, 

pescados por cristãos piedosos em San Cibrán das Las, em plena bacia do rio Minho38. 

35 Hidácio de Chaves, Crón., §118 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 136; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 76-77, §118).
36 Sobre o processo de conversão da monarquia ao Catolicismo e as implicações políticas daí decorrentes, 

muito especialmente para o reino suévico de Braga, vejam-se Casimiro Torres Rodríguez, El reino…, pp. 
92-110; e Bruno Dumézil, Les Racines chrétiennes de l’Europe. Conversion et liberté dans les royaumes bar-
bares, Ve-VIIIe siècles, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2005, pp. 270-274.

37 Hidácio de Chaves, Crón., §174 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 154; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 104-105, 
§174). É a Pablo C. Díaz, «El reino suevo de Hispania y su sede en Bracara», in Sedes regiae (ann. 400- 
-800) (Gisela Ripoll y Josep M. Gurt, eds., con la colaboración de Alexandra Chavarría), Barcelona, Reial 
Acadèmia de Bones Lletres, 2000, pp. 403-423, que se deve o mais recente e actualizado trabalho sobre 
a antiga capital da província da Galécia na Antiguidade Tardia.

38 Hidácio de Chaves, Crón., §253 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 178; sobre o signifi cado desta aparição, 
cf. t. II, Paris, 1974, pp. 127-128, §§252-253). Vejam-se Casimiro Torres, «Las supersticiones en Hidacio», 
Cuadernos de estudios gallegos, t. XI, fasc. XXXIV, MCMLVI, pp. 181-203; Richard Landes, «Millenarismus 
absconditus. L’historiographie augustinienne et le millénarisme du Haut Moyen Âge jusqu’à l’An Mil», 
Le Moyen Âge. Revue d’histoire et de philologie, t. XCVIII (5.ª série, t. 6), n.os 3-4, 1992, pp. 355-377; e Luis 
A. García Moreno, «Expectativas milenaristas y escatológicas en la España tardoantigua (ss. V-VII)», 
Arqueología, paleontología y etnografía, vol. 4: Jornadas internacionales «Los Visigodos y su mundo» 
(Ateneo de Madrid, Noviembre de 1990), 1997, pp. 247-258.
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Com base no que expusemos anteriormente, estamos, portanto, em condições de afi r-

mar que Hidácio de Chaves representa um modelo de produção letrada característico de 

um contexto de excepção na Galécia do século V. As fontes que o autor cita, directa ou 

indirectamente, ao longo da sua narrativa revelam bem o esforço de leitura e actualização 

de conhecimentos a que se entregou durante o seu episcopado. Apesar de não ser hoje 

possível precisar com rigor o seu percurso biográfi co, sobretudo durante a sua juventude, 

as informações de que dispomos são sufi cientes para se poder dizer que Hidácio tinha 

ao seu alcance os instrumentos culturais e intelectuais necessários não só à concepção e 

redacção de um texto dotado de uma certa densidade narrativa, mas também ao desem-

penho das funções inerentes a um membro da hierarquia eclesiástica. O bispo, que fala no 

prólogo da sua obra de um processo de formação diferenciado para as ciências profanas, 

por um lado, e as ciências sagradas, por outro, não só conhecia os autores da época clás-

sica, como chegou a comparar os seus escritos com os de outros autores seus contempo-

râneos. Revela-se também conhecedor dos textos bíblicos, e, em particular, das profecias 

de Daniel, da mesma maneira que nos dá indícios de uma cultura, nem sempre clara e 

objectiva, sobre os Padres das Igrejas ocidental e oriental.

Se é difícil saber-se se Hidácio conhecia o Grego, não há dúvidas relativamente ao facto 

de grande parte dos autores citados ao longo da sua narrativa terem redigido as respec-

tivas obras em Latim. Estes autores, entre os quais cumpre destacar Jerónimo, Sulpício 

Severo, Paulino de Nola e Agostinho de Hipona – ao primeiro dos quais o Flaviense chega a 

atribuir parte da sua própria inspiração enquanto historiógrafo –, são sufi cientes para que 

se possa falar de Hidácio como uma personalidade dotada de um certo nível de formação 

literária, susceptível de lhe ter fornecido as bases necessárias à escrita de uma obra de cariz 

historiográfi co na periferia do território hispânico, longe dos principais palcos do poder 

político39, mas sufi cientemente próxima de Braga, a ponto de captar uma imagem desta 

cidade como o mais importante núcleo de irradiação cultural da sua província de origem40.

Neste caso em particular, interessa-nos, por fi m, destacar o papel que a cidade teve logo 

depois da instalação das populações bárbaras na província, entre 409 e 41141. Com efeito, 

39 Veja-se Gisela Ripoll, «Sedes regiae en la Hispania de la Antigüedad Tardía», in Sedes regiae (ann. 400- 
-800) (Gisela Ripoll, Josep M. Gurt, eds., con la colaboración de Alexandra Chavarría), Barcelona, Reial 
Acadèmia de Bones Lletres, 2000, pp. 371-401.

40 Vejam-se Jorge López Quiroga, El fi nal de la Antigüedad en la Gallaecia. La transformación de las estruc-
turas de poblamiento entre Miño y Duero (siglos V al X), s.l., Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2004, pp. 
73-78 (com o complemento de pp. 149-173); e Pablo C. Díaz, «El reino…», pp. 403-423.

41 Veja-se César Candelas Colodrón, «“Plebs” y aristocracia en el Cronicón de Hidacio. La organización polí-
tica hispanorromana en el siglo V», Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica, 13, 
2001, pp. 129-139.
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a ocupação de Braga e do seu território é um facto atestado desde o primeiro momento 

das grandes etnomigrações. Hidácio diz-nos que o vigário Maurocelo se dirigiu ao aglo-

merado urbano em 420, no quadro das oposições militares entre os Vândalos e os Suevos 

pelo controlo da Galécia. O silêncio que recai sobre a cidade é notório a partir daí42, sobre-

tudo se considerarmos o facto de se tratar da sede eclesiástica da província a que o pró-

prio Hidácio, enquanto bispo de Chaves, se encontrava vinculado. Nas primeiras décadas 

do século V, os Suevos aparentemente exerciam controlo sobre o aglomerado urbano, 

sendo as diferentes campanhas militares dirigidas pelos Visigodos contra Braga refl exo da 

sua condição privilegiada como palco da luta pelo poder político no Noroeste hispânico.

O cronista, no entanto, é parco em detalhes sobre os acontecimentos ocorridos na 

cidade43. Ainda assim, não deixa de nos falar da participação de outros aglomerados popu-

lacionais da província, entre os quais destaca Astorga, como cenários de uma conjuntura 

instável. É neste quadro que devemos compreender a imagem cronística que constrói em 

torno de Braga, associada a mecanismos de poder que, na primeira metade do século V, 

estão ainda longe de confi gurar um quadro de sustentação da cidade como sede régia, 

mesmo que nela se movimentassem personagens ligadas à monarquia suévica. A falta de 

um acordo de federação que legitimasse a situação da monarquia, ao contrário do que 

então se verifi cava com os Visigodos, aliados de Roma, fez do Noroeste hispânico, e da 

corte suévica em particular, o destino de duas embaixadas chefi adas pelo conde Censório, 

em 432 e 437, com o objectivo de encetar negociações de paz que acabaram por inaugu-

rar um período de relativa estabilidade nas relações entre os Suevos e Romanos. Mas foi 

também responsável, sobretudo a partir de 438, pelo lançamento de várias ofensivas mili-

tares, sob o comando de Réquila44, nas províncias da Lusitânia e da Bética, de que resultou 

a tomada de Mérida, em 439, e de Sevilha, em 441.

Estes acontecimentos abriram caminho a uma reorientação dos eixos de poder e infl uência 

territoriais da monarquia suévica, bem patente no facto de a morte de Réquila ter ocorrido 

em Mérida e de terem sido lançadas a partir daí, sob o comando de seu fi lho e herdeiro, 

Requiário45, novas incursões na Bética. Aparentemente, o controlo desta cidade repre-

sentava mais do que uma simples etapa da expansão militar suévica: Mérida era, pelo 

menos teoricamente, a sede do vigário da Hispânia, pelo que do seu controlo decorria a 

possibilidade de se alargar a área de infl uência dos caudilhos militares bárbaros sobre as 

42 Veja-se Margarida Simões, «Os silêncios de Idácio», Cultura – História e fi losofi a. Publicação anual do 
Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, vol. VII, 1993, pp. 79-87.

43 Veja-se Pablo C. Díaz, El reino…, pp. 126-138.
44 Vejam-se Casimiro Torres Rodríguez, El reino…, pp. 83-91; e Pablo C. Díaz, El reino…, pp. 75-78.
45 Vejam-se Casimiro Torres Rodríguez, El reino…, pp. 111-146; e Pablo C. Díaz, El reino…, pp. 78-83.
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restantes províncias peninsulares, em especial a Cartaginense e a Tarraconense. A con-

solidação do seu domínio sobre uma ampla área, que compreendia basicamente a faixa 

atlântica peninsular, com os seus naturais prolongamentos em direcção ao interior, pro-

porcionava à monarquia um reconhecimento temporário da sua situação, que poderia 

mostrar-se favorável à sua penetração em direcção ao interior serrano. A aliança estra-

tégica entre Suevos, Visigodos e Romanos foi selada pelo casamento de Requiário com 

a fi lha de Teodorico, em 449, e reforçada poucos anos depois pela apresentação à corte 

suévica das embaixadas lideradas, em 452, pelos legados imperiais, Mansueto e Frontão, e, 

em 454, por Justiniano, no quadro do assassínio de Aécio por Valentiniano III, após o qual 

a paz foi, por fi m, negociada.

O silêncio do cronista impede-nos de conhecer ao certo os termos em que se fi xaram 

estes acordos, embora a situação vivida na época nos sugira uma hipótese explicativa: a 

necessidade de redefi nição das áreas de infl uência afectas às populações hispânicas. Na 

sequência destes acordos, o Ocidente peninsular e, mais concretamente, a região compre-

endida entre a Galécia e a Lusitânia, aos quais provavelmente deve juntar-se também a 

parte ocidental da província da Bética, foram reconhecidos como territórios de jurisdição 

da monarquia suévica. A resolução, contudo, deve ter-se mostrado efémera: poucos anos 

depois dos acordos que levaram ao reconhecimento explícito da soberania suévica sobre 

este território com fronteiras defi nidas, a entrada dos exércitos visigóticos pôs em causa a 

estabilidade mantida sob os efeitos de uma paz negociada. O repentino avanço dos exér-

citos suévicos sobre as províncias da Cartaginense e da Tarraconense, em 456, não obs-

tante o lançamento de novas tentativas de mediação do confl ito por via diplomática pelas 

autoridades visigóticas e romanas, no sentido de se assegurar a manutenção dos acordos 

de paz celebrados com o Império, foi um dos factores responsáveis pela ruptura da aliança 

e o início do retrocesso territorial da monarquia, acompanhados pela subsequente inter-

venção dos exércitos inimigos nos pontos nevrálgicos da Galécia suévica.

Neste passo, importa sublinhar que Braga ainda não é para Hidácio de Chaves a capi-

tal do reino suévico. Para o autor, Braga era uma cidade cristã, e, sobretudo, uma cidade 

romana. Não é fácil compreender as razões que levaram o autor a construir esta imagem 

do aglomerado urbano, mas estas podem talvez relacionar-se com a conjuntura de ins-

tabilidade vivida na província, a que o cronista, como é evidente, não estava alheio. O 

encadeamento dos factos narrados ao longo do texto parece apontar nesse sentido: a 

derrota dos Suevos na batalha do rio Orbigo, em 45546; o saque de Braga, ainda neste 

46 Hidácio de Chaves, Crón., §173 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 154; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 103-104, 
§173).
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ano47; e a captura de Requiário no Porto, acompanhada pela execução dos partidários da 

política régia, em 45648, foram, nas suas palavras, acontecimentos que marcaram o der-

radeiro colapso da monarquia suévica, depois da sua entrada na Hispânia cerca de qua-

renta e cinco anos antes. Após a execução de Requiário, os Visigodos, sob o comando de 

Teodorico, dirigiram-se para a Lusitânia, com o objectivo de conquistar Mérida, cidade 

protegida pela mártir Santa Eulália. É hoje difícil saber-se ao certo, apenas com base nas 

palavras de Hidácio, se os Suevos tiveram algum protagonismo nesta empresa. O facto 

é que a antiga capital da província da Lusitânia deixou de pertencer a partir de então à 

história suévica. 

Ainda antes do seu regresso à Gália, os exércitos visigóticos realizaram várias incursões 

militares noutras localidades do território hispânico. Com o apoio de Roma, Astorga foi 

saqueada por Teodorico, em 45749. A descrição da efeméride é feita em moldes muito 

semelhantes à de Braga. Nos anos seguintes, várias facções de resistentes da monarquia 

suévica lutaram pelo controlo do Noroeste hispânico. Nenhuma notícia aponta para a 

função desempenhada por Braga nesta conjuntura, embora efemérides pouco poste-

riores sugiram um quadro de restabelecimento da autoridade suévica sob a égide de 

Remismundo, o principal restaurador da soberania unifi cada sobre as populações resis-

tentes. Este facto, ao marcar um período de revitalização e consolidação do reino, teve 

lugar por volta de 465, embora com contornos que nos são hoje praticamente desconhe-

cidos: ao interromper-se em 469, a narrativa não contempla o contexto histórico em que 

Braga, como sede régia e metrópole eclesiástica da província da Galécia, se terá afi rmado 

como principal núcleo político e eclesiástico da monarquia suévica, décadas antes da sua 

anexação pela monarquia visigótica de Toledo50.

A leitura que Hidácio faz do saque de Braga pelas hostes de Teodorico é, por conse-

guinte, fundamental quando se procura compreender o quadro de referências culturais 

em que o autor se movimenta. Na passagem que consagra ao episódio51, Hidácio adopta 

uma tonalidade discursiva apocalíptica, que aproxima de outras perícopes cronísticas, 

em especial a que retrata a entrada de Suevos, Vândalos e Alanos na Hispânia, a ponto 

de associar este episódio ao da destruição de Jerusalém. A ideia subliminar de catástrofe 

47 Hidácio de Chaves, Crón., §174 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 154; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 104-105, 
§174).

48 Hidácio de Chaves, Crón., §175 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 156; cf. t. II, Paris, 1974, p. 105, §175).
49 Hidácio de Chaves, Crón., §186 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, pp. 158 e 160; cf. t. II, Paris, 1974, p. 109, 

§186).
50 Veja-se Casimiro Torres Rodríguez, El reino…, pp. 261-266.
51 Hidácio de Chaves, Crón., §174 (ed. Alain Tranoy, t. I, Paris, 1974, p. 154; cf. t. II, Paris, 1974, pp. 104-105, 

§174).
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parece estar patente no facto de o episódio ter ocorrido num domingo. Os exércitos visi-

góticos reduziram um grande número de romanos à condição de reféns; destruíram as 

basílicas dedicadas aos santos e os respectivos altares; raptaram, embora não tendo vio-

lado, jovens entregues aos mistérios divinos; despojaram os clérigos do seu aparato até 

aos limites do pudor, tal como a população, independentemente do sexo e da idade, que 

se tinha refugiado no interior das igrejas; e levaram o gado a profanar os lugares mais 

sagrados da cidade. Esta imagem, construída com base numa enumeração gradativa de 

actos sacrílegos, exprime uma condenação relativamente à acção dos exércitos visigóti-

cos, que, embora agindo ao serviço da causa imperial, tinham atentado contra a ordem 

estabelecida, em vez de se limitarem a libertar a cidade do ilegítimo domínio suévico. 

Como se compreende, a condenação não faria sentido, se a cidade não fosse ainda vista 

por Hidácio como um reduto do simbólico prestígio das autoridades romanas.
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Absolutismo esclarecido e assistência.
As misericórdias da comarca de Évora, 
nos fi nais do Antigo Regime*

Teresa Fonseca**

As Misericórdias, instituídas por iniciativa régia, usufruíram ao longo do Antigo Regime 

do patrocínio dos monarcas, particularmente signifi cativo nas fases de institucionalização 

e consolidação1. Tal protecção implicava a contrapartida de uma inspecção atenta à sua 

actividade, efectuada através dos representantes da coroa na periferia.

As principais competências nesta matéria foram atribuídas aos provedores das comar-

cas2, já anteriormente incumbidos de funções relativas a testamentos, capelas, albergarias, 

confrarias, órfãos e ausentes3. E na sua dependência encontravam-se os juízes dos órfãos 

e os juízes ordinários, com obrigações idênticas nas áreas concelhias.

Nos primeiros séculos de existência, as Misericórdias acumularam prestígio, não só 

devido à relação privilegiada com a Coroa, mas também ao impacto social da sua acti-

vidade e à acumulação de património. E tal importância atraiu os poderosos locais, que 

cedo se apropriaram da sua estrutura dirigente. Este processo de elitização, paralelo ao 

ocorrido com os cargos municipais, tornou vulgar a alternância de funções, pelos mesmos 

indivíduos, nas Mesas das Santas Casas e nas vereações camarárias4.

Todavia, nesta fase de apogeu ocorreram problemas sérios nas instituições de assistên-

cia, que por seu turno abririam caminho a um processo inverso de decadência. Alguns, já 

* Este texto representa a versão escrita e desenvolvida de uma comunicação oral, com o mesmo título, 
apresentada na IV Conferência da Sociedade Portuguesa de História dos Hospitais, intitulada O papel das 
misericórdias na história hospitalar portuguesa, realizada a 10 de Dezembro de 2009, na Escola Nacional 
de Saúde Pública., por iniciativa da Sociedade Portuguesa de História dos Hospitais. 

**  CIDEHUS / Universidade de Évora.
1 Laurinda Abreu, “O papel das Misericórdias na sociedade portuguesa de Antigo Regime”, in Fonseca, 

Jorge (org.), A Misericórdia de Montemor-o-Novo. História e património, Lisboa, Tribuna da História / Santa 
Casa da Misericórdia de Montemor-o-Novo, 2008, pp. 26-41 (25-43).

2 Ibid., p. 38.
3 Ordenações Manuelinas, Lisboa, Fundação Calouste1Gulbenkian, 1984, Livro 2, Título 35. 
4 Teresa Fonseca, “A Misericórdia de Montemor-o-Novo no Antigo Regime. Uma breve caracterização”, in 

Fonseca, Jorge (org.), A Misericórdia de Montemor-o-Novo. História e património, Lisboa, Tribuna da História 
/ Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Novo, 2008, p. 55 (45-78). Maria Marta Lobo de Araújo, A 
Misericórdia de Monção: fronteira, guerras e caridade (1561-1810), Monção, Santa Casa da Misericórdia de 
Monção, 2008, pp. 99 e 106.
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existentes desde o século XVI, tenderam a agravar-se. Foi o caso das disputas de infl uên-

cia entre facções rivais, dos confl itos gerados nas diferenças de critérios de admissão de 

novos confrades e sobretudo das fraudes e irregularidades verifi cadas nos actos eleito-

rais5. Outros, mais recentes, surgiram da incapacidade das Mesas em administrar patrimó-

nios consideráveis e geralmente dispersos, particularmente no respeitante à cobrança de 

receitas em dívida, ou da apropriação indevida de bens e rendas por parte dos próprios 

Irmãos ou dos seus apaniguados6.

As difi culdades repercutiram-se no decréscimo de receitas e na consequente degrada-

ção da acção caritativa e do cumprimento dos encargos pios. E o desprestígio daí decor-

rente tornou menos atractivos os cargos de mesário, sobretudo o de provedor.

A acrescentar aos problemas intrínsecos, as Misericórdias passaram, a partir da segunda 

metade de setecentos, a sofrer os efeitos da acção centralista e reformadora de Pombal, 

particularmente das seguintes medidas: alteração das disposições testamentárias e das 

leis sucessórias; extinção das capelas vagas; legislação regulamentadora do arrendamento 

de terras e da expulsão dos lavradores das herdades; abolição de privilégios fi scais; e a 

criação da Intendência Geral da Polícia, com a consequente interferência deste novo tri-

bunal régio em áreas da sua tradicional competência. 

 Tal política, ultrapassada a hesitação sofrida no período da “viradeira”, seria retomada 

ainda no reinado de D. Maria I e prosseguida sob a Regência do príncipe D. João. Nesta 

fase, a sobrecarga tributária decretada em função do clima permanente de guerra vivido 

entre 1793 e 1813, manifestou-se bastante gravosa para as misericórdias, mais ainda por o 

acréscimo infl acionário da época decorrer a um ritmo muito superior ao do aumento das 

suas rendas7.

A lei de 15 de Março de 1800 veio ainda reforçar o controlo estatal sobre estas instituições 

de benefi cência, ao incorporar na Coroa os bens possuídos por misericórdias e hospitais. 

Fundamentava tal medida na então generalizada “negligência dos seus administradores”, 

da qual havia resultado “grave prejuízo” para a “criação dos expostos, curativo de enfermos 

e mais objectos dos seus louváveis compromissos”. Os anteriores detentores continuavam, 

no entanto, a administrá-los, com a condição de enviarem num prazo de seis meses ao 

Juízo das Capelas da Coroa as relações “individuais e exactas” dos mesmos bens.

5 Maria Marta Lobo de Araújo, A Misericórdia de Monção ..., pp. 89-100.
6 Isabel dos Guimarães Sá, Quando o rico se faz pobre: Misericórdias, caridade e poder no império português 

1500-1800, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, 
pp. 257-260. Maria Antónia Lopes, “As Misericórdias de D. José ao fi nal do século XX”, in Paiva, J. P. et 
al. (orgs), Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Fazer a história das Misericórdias, 1, Lisboa, Centro de 
Estudos de História Religiosa / União das Misericórdias Portuguesas, 2002, pp. 79-81 (79-117).

7 Teresa Fonseca, “A Misericórdia de Montemor-o-Novo …”, p. 63.
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Este diploma condicionava bastante a actividade dos corpos sociais visados. As miseri-

córdias, na ânsia de fazerem crescer as receitas através do aumento das rendas, cometiam 

ilegalidades frequentes nos processos de aforamento das herdades, prática a partir de 

então proibida ou excepcionalmente autorizada, em virtude da nova condição de pro-

priedades da Coroa.

As medidas referidas revelaram-se, porém, insufi cientes para atalhar as resistências das 

Misericórdias à implementação do reformismo estatal. Entre os principais obstáculos ao 

cumprimento das determinações régias, incluímos: a natural e generalizada desconfi ança 

perante a inovação, por parte destes corpos tradicionais, apegados a rotinas de actua-

ção crescentemente desenquadradas dos propósitos de modernização política e social; 

as resistências das suas elites dirigentes ao reforço das interferências do poder central, 

encaradas como uma ameaça à sua autonomia, aos seus privilégios, aos poderes adquiri-

dos e aos interesses instalados; e ainda, nas Santas Casas das localidades mais carecidas de 

recursos humanos, a falta de competência técnica de escrivães, tesoureiros, mordomos e 

funcionários para dar cabal cumprimento às novas e crescentes exigências emanadas das 

instâncias superiores do poder.

O reconhecido fracasso das leis anteriores teria estado na origem do alvará régio de 18 

de Outubro de 1806, promulgado com o intuito, expresso no seu preâmbulo, de provi-

denciar “à boa administração” dos bens das Misericórdias e Hospitais, “de modo a serem 

inteiramente aplicados “nas obras de Piedade (…) próprias do seu Instituto”.

O novo diploma reafi rmava a obrigatoriedade de as misericórdias se regularem pelo 

Compromisso da congénere de Lisboa, particularmente no respeitante “ao estado das 

suas rendas” e “à natureza da aplicação dos seus Bens”. E impunha às detentoras de um 

Compromisso diferente o dever de o apresentarem ao Desembargo do Paço, a fi m de ser 

confi rmado, ou alterado nos artigos julgados convenientes (Art.º I).

Confi rmava a conservação nas Misericórdias dos bens transferidos para a Coroa pelo 

decreto de 15 de Março de 1800 acima referido; e condicionava as novas aquisições a 

licença régia, concedida através do mesmo Tribunal, apenas quando houvesse “justa 

causa” para o efeito (Art.º II).

Reiterava como obrigações essenciais destas confrarias: “aceitar e tratar os doentes, 

tanto do seu distrito como de fora dele”, não só os civis, mas também os militares que 

acorressem aos seus serviços por iniciativa pessoal ou encaminhados pelas chefi as do 

exército (Art.º III); estabelecer e administrar a respectiva “Casa da Roda”; vigiar a criação 

dos expostos; e passado o período de aleitação providenciar o necessário ao seu “bom 

trato, criação e educação” (Art.º IX); ajudar pobres e indigentes, não apenas com esmo-

las, mas se possível através de um trabalho útil que lhes assegurasse o sustento (Art.º XI); 

cultura 29.indd   219 27-11-2012   15:42:52



220 | Cultura 29

socorrer presos, atribuir dotes, providenciar funerais e cumprir os “mais deveres” do seu 

Compromisso (Art.º XX).

A concretização da política de absolutismo esclarecido implicou também um esforço 

de dignifi cação do funcionalismo estatal, incluindo os que exerciam funções na periferia. 

Foram-lhes atribuídos mais poderes, direitos e regalias. Mas em contrapartida passou-se 

a exigir-lhes mais rigor, disciplina e competência no exercício dos cargos8. E as irregulari-

dades acima referidas representaram um bom pretexto para um controlo mais apertado 

sobre a actividade das misericórdias, por parte dos ministros territoriais com jurisdição nos 

concelhos, nas comarcas e nas provedorias.

Neste sentido, o alvará de 1806 confere uma atenção especial ao acompanhamento 

da actividade das Santas Casas por parte destes magistrados. Assim, a prestação anual 

de contas, obrigatoriamente efectuada pela Mesa cessante à recém-empossada, deveria 

ser obrigatoriamente efectuada perante o provedor da comarca, na localidade em que se 

achasse no momento; e nas mais terras da sua jurisdição, este magistrado seria substituído 

pelo corregedor, pelos juízes de fora ou pelos juízes ordinários.

E o ministro que a elas assistisse devia examiná-las, indagar sobre o estado dos bens, 

verifi cando se alguns deles andavam “sonegados” ou se se encontravam “indevidamente 

alienados”; mandaria propor as acções competentes para a arrecadação das rendas em 

atraso e para a execução dos devedores; examinaria os encargos a cumprir e as aplicações 

a efectuar; tentaria ainda evitar as despesas supérfl uas. Deixaria provimento registado no 

termo das contas, de modo a que no ano seguinte a Mesa em fi m de mandato pudesse 

prestar devidamente contas daquilo que lhe havia sido ordenado (Art.º IV).

O magistrado que tomasse a receita e a despesa deveria, a partir dela, extrair uma “conta 

corrente em forma mercantil”, a remeter posteriormente ao Desembargo do Paço, pelo res-

pectivo provedor (Art.º IV). Elaboraria também, com o provedor da respectiva misericórdia, 

vários mapas: um, do número de doentes entrados no hospital, dos que saíram curados, 

dos aí falecidos e das doenças de que tinham sido tratados; outro, dos expostos desse ano, 

incluindo os falecidos, os que estavam em criação e os saídos para aprenderem ofícios; e 

outro ainda dos pobres a quem tinham sido atribuídas cartas de guia. Os dois primeiros 

seriam remetidos ao Desembargo do Paço e o último à Intendência Geral da Polícia (Art.º V).

Ao provedor régio, como representante máximo do poder central junto destas institui-

ções, era-lhe recomendada uma atenção especial à criação dos expostos (Art.º IX).

De modo a facilitar a inspecção, em princípio anual, dos representantes da Coroa, cada 

Casa de Misericórdia ou Hospital deveria, segundo o mesmo diploma, possuir os seguintes 

8 Teresa Fonseca, Absolutismo e municipalismo. Évora. 1750-1820, Lisboa, Colibri, 2002, pp. 162-163.
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livros: um, destinado ao registo detalhado da receita e da despesa; e outro com a descrição 

de “todos os Bens móveis e de raiz, direitos e acções (…), com declaração dos Títulos da 

sua aquisição e nota dos encargos com que foram deixados” (Art.º VI).

Passaremos em seguida a analisar o modo de implementação nas misericórdias da 

comarca de Évora/Estremoz9 deste diploma, que consideramos a última tentativa impor-

tante no sentido da aproximação das Santas Casas aos desígnios do absolutismo escla-

recido. Abordaremos a acção dos magistrados régios em duas vertentes essenciais: na 

tentativa de introduzir maior efi ciência e transparência administrativas; e nos esforços 

para melhorar a prestação dos cuidados de saúde e assistência, considerados, nos meios 

ilustrados da época, prioritários relativamente às obrigações de natureza espiritual.

Embora munidos de mais poderes, os ministros territoriais continuavam a sentir gran-

des difi culdades em fazer cumprir as leis régias, não apenas pelas resistências já acima 

referidas, mas também pelas características inerentes aos seus ofícios, designadamente: 

a complexidade, amplitude e diversidade das suas funções; a insufi ciente clarifi cação das 

competências das diversas magistraturas, geradora de ordens sobrepostas ou contraditó-

rias, que desautorizavam quem as emitia e favoreciam o seu incumprimento; a vastidão 

das respectivas áreas de jurisdição, agravada pelas difi culdades de comunicação da época; 

a falta de pessoal administrativo; e a fragilidade dos meios de coacção10.

No caso concreto da comarca de Évora/Estremoz, a extensão representava um dos prin-

cipais obstáculos à actividade dos corregedores. Com uma área de 4276 km2, era a quarta 

mais extensa do Reino, apenas precedida pelas de Ourique, Beja e Castelo Branco11.

As difi culdades eram ainda acrescidas para os provedores, os principais responsáveis 

pela acção das instituições de benefi cência. A provedoria de Évora, a mais extensa das 25 

então existentes, com uma área de 7374,78 km2 12 incluía, além desta comarca, as de Vila 

Viçosa e Avis, num total de 36 concelhos.

Na época estudada havia misericórdias em treze dos dezoito concelhos da comarca. 

Estavam presentes na totalidade dos que possuíam juiz de fora: Alvito, Estremoz, Évora, 

9 Em 1573, D. Sebastião criou as comarcas de Avis e Vila Viçosa. Para o efeito, desmembrou a de Estremoz 
da maior parte dos seus concelhos e uniu-a à de Évora, que passou a designar-se por Évora/Estremoz. Cf. 
Teresa Fonseca, António Henriques da Silveira e as «Memórias analíticas da vila de Estremoz», Lisboa, Colibri 
/ CIDEHUS - Universidade de Évora, 2003; p. 213.

10 Veja-se José Viriato Capela, Política de corregedores. A actuação dos corregedores nos municípios minhotos 
no apogeu e crise do Antigo Regime (1750-1834), Braga, Universidade do Minho, 1997. Teresa Fonseca, 
Absolutismo e municipalismo …, pp. 151-156; 438-441; 484-486; e 496-498.

11 Luís Nuno Espinha da Silveira, Território e poder. Nas origens do Estado Contemporâneo em Portugal, 
Cascais, Patrimonia, 1997, pp. 31-34.

12 Ibid., p. 36.

cultura 29.indd   221 27-11-2012   15:42:52



222 | Cultura 29

Montemor-o-Novo, Portel, Redondo e Viana do Alentejo; e em sete dos doze dirigidos 

por juízes ordinários: Alcáçovas, Lavre, Montoito, Pavia, Vila Nova da Baronia e Vimieiro. 

Atendendo a que as populações dos municípios mais pequenos – Aguiar, Águias, Alter 

Pedroso, Canal e Oriola – eram socorridas pelas instituições de caridade mais próximas, 

podemos constatar a total abrangência da cobertura assistencial das Santas Casas nesta 

extensa comarca, em princípio idêntica à do território nacional no seu conjunto13.

A acção dos magistrados régios junto das Misericórdias variava de acordo com as suas 

especifi cidades. As mais pobres, situadas nas terras mais pequenas, debatiam-se então 

com dois problemas essenciais: a escassez de receitas e a difi culdade na cobrança das ren-

das a devedores poderosos e arrogantes. Geralmente mais receptivas às determinações 

estatais, não ofereciam resistência signifi cativa à interferência dos delegados da Coroa, 

encarados essencialmente como protectores e porta-vozes dos seus problemas junto das 

instâncias superiores. Com efeito, os ministros territoriais ajudaram, com o seu parecer, 

estas pequenas confrarias a obter alguns benefícios das instâncias superiores e deste 

modo a atenuar as suas difi culdades de sobrevivência.

Em 1810, a Misericórdia de Pavia foi autorizada a aforar metade de uma herdade que 

possuía no mesmo termo, de modo a aumentar as suas módicas rendas14.

Em 1813, a congénere de Alcáçovas obteve a administração de um vínculo sobre o qual 

pendia uma denúncia de um particular, sendo a decisão a favor da Santa Casa fundamen-

tada, pelo tribunal do Desembargo do Paço, nos seguintes “justos motivos”: a pobreza da 

maioria dos quinhentos vizinhos do concelho e a insufi ciência das receitas da confraria 

para socorrer, além dos moradores da vila e termo, os expostos, os presos, os peregrinos 

e ainda os militares “que por ali tranzitavão”15. A provisão régia determinava ainda que 

os mesmos bens fossem vendidos em hasta pública pela proposta mais elevada e o res-

pectivo capital emprestado a juros, numa prática então muito comum e fi nanceiramente 

proveitosa16.

Em 1815, a Mesa da Misericórdia de Vila Nova da Baronia obteve provisão de prorroga-

ção do mandato. Esta autorização excepcional permitiu ao provedor e mesários o prosse-

guimento da cobrança litigiosa de dívidas, indispensável à sobrevivência da Instituição. 

Sedeada numa localidade com menos de duzentos fogos, via-se em grandes difi culdades 

13 Isabel dos Guimarães Sá, As Misericórdias portuguesas de D. Manuel I a Pombal, Lisboa, Horizonte, 2001, 
pp. 39-46.

14 Torre do Tombo (T.T.) / Desembargo do Paço (D.P.) – Repartição do Alentejo-Algarve (A.-A.), maço 821, 
doc. 90; e maço 713, doc. 17.

15 T.T./D.P., A.-A., maço 821, doc. 88.
16 Isabel dos Guimarães Sá, As Misericórdias portuguesas …, pp. 49-52.
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para fazer face às suas obrigações de benefi cência e cumprir com a nova contribuição de 

defesa, especialmente gravosa para as confrarias de recursos mais modestos17.

E em 1820, a Misericórdia de Lavre viu confi rmada uma provisão de 1713, para cobrar 

executivamente as dívidas. Este documento permitiu-lhe obrigar alguns devedores pode-

rosos a cumprir os seus compromissos, pois até então, “pelo seu génio intrigante”, alega-

vam a nulidade da graça concedida pelo Magnânimo, sob a justifi cação de não terem as 

Mesas posteriores a 1713 requerido a sua confi rmação18.

As “dívidas velhas” representavam de facto uma questão pertinente nas misericórdias 

de menor ou maior dimensão19. Os provedores da comarca, bem como os corregedores e 

os juízes de fora, insistiam com as administrações na sua cobrança. Além de indispensável 

à melhoria da prestação dos cuidados de saúde, crescentemente reivindicada pelos sec-

tores ilustrados da governação e da sociedade, o bom êxito de tal iniciativa representava 

um reforço da autoridade das instituições credoras e também do próprio Estado, que as 

controlava e protegia. E o acréscimo das verbas daí provenientes, além de contribuir para 

um maior desafogo económico das misericórdias, possibilitava também um acréscimo das 

receitas da Real Fazenda. Por tal razão, tornou-se nesta fase um dos principais objectos de 

atenção dos delegados periféricos da Coroa, cujos esforços foram particularmente bem 

sucedidos nas Misericórdias de Alvito e de Viana do Alentejo.

Na primeira, entre a promulgação do alvará régio de 1806 e o fi nal do ano económico de 

1814-1815, tinham sido arrecadados montantes em atraso no valor de 511 132 réis, verba 

apreciável se atendermos a que a receita ordinária desse ano importara em 504 100 réis20. 

E este género de cobranças prosseguiria, pelo menos até 181921.

E relativamente à segunda, o juiz da vila, Manuel José Peixoto, em carta anexa à conta 

do ano de 1816-1817, informava o Desembargo do Paço que os administradores da Santa 

Casa tinham demonstrado “zelo na cobrança de algũas dividas em cumprimento do muito” 

que ele próprio lhes havia recomendado no respeitante à “sua arrecadação”. E o processo 

continuava, com “a execução de alguns devedores” ainda em curso22.

Em outras, porém, foi mais difícil fazer cumprir tão ingrata determinação. Em 1817, 

o juiz de fora de Montemor-o-Novo, Cipriano Justino da Costa, queixava-se ao mesmo 

Tribunal Régio do desinteresse da Santa Casa local na cobrança das dívidas, consideradas 

17 T.T./D.P., A.-A., maço 587, doc. 23; maço 742, doc. 20.
18 T.T./D.P., A.-A., maço 823, doc. 74.
19 Maria Marta Lobo de Araújo, A Misericórdia de Monção …, pp. 151-173.
20 T.T./D.P., A.-A., maço 587, doc. 23.
21 T.T./D.P., A.-A., maço 742, doc. 20; maço 741, doc. 82.
22 Carta de 23 de Julho de 1817. T.T./D.P., A.-A., maço 741, doc. 4.
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“de bastante importância”. Efectuara em “outras ocazioens” recomendações idênticas, mas 

praticamente sem resultados. Considerava a arrecadação impossível, enquanto os mesá-

rios não fossem responsabilizados pela cobrança e não lhes fosse retirado “o direito d’elles 

preporem, e promoverem as acçoens”. Atribuía a desmotivação ao facto de os mesmos 

pretenderem evitar confl itos “com muitas pessoas, e algumas das principaes” da terra. Os 

desembargadores do Paço reagiram com fi rmeza, intimando o provedor e mesários a 

propor acções contra os devedores, sob pena de confi sco dos seus próprios bens23. A 

ameaça acabou por surtir efeito, pois no ano seguinte, de uma receita total de 3 677 295 

réis, faziam parte 865 337 réis provenientes de “dívidas atrasadas”24.

As Santas Casas preferiam acrescentar as receitas através da subida do valor das rendas, 

um recurso mais fácil e menos incómodo. Com esse intuito, tentavam frequentemente 

expulsar os lavradores das herdades de que eram senhorias, com a esperança de estabe-

lecer novos contratos mais lucrativos, sem terem de aguardar os nove anos legalmente 

estabelecidos para a sua actualização, no alvará régio de 27 de Novembro de 1804 (§ 3.º).

Em 1814, a Misericórdia de Montemor-o-Novo requereu ao Desembargo do Paço a reno-

vação do arrendamento das 28 herdades do mesmo concelho de que era maior senhoria. 

Reconhecia, na petição, que nem todos os lavradores haviam terminado o tempo de arren-

damento. Mas invocava o baixo valor das rendas e o facto de algumas se encontrarem em 

dívida. E pedia ainda aprovação para estabelecer contrato, mesmo no caso de o lançador 

oferecer um valor superior ao “justo preço” arbitrado pelos avaliadores.

O corregedor José António de Leão, depois de vistoriar as propriedades em causa, 

informou estarem todas arrendadas pelo preço justo ou até por valor superior. Em sua 

opinião, se fossem à praça, “ou subirião por emulação e ódios particulares ou descerião 

com prejuízo da Santa Casa; e sempre com ruína da Agricultura, que nunca pode fl ore-

cer, se não andarem equilibrados os interesses dos senhorios com os lucros dos lavrado-

res”. Com base neste parecer, o requerimento foi indeferido pelo Tribunal Régio, com os 

seguintes argumentos: o desrespeito pelo prazo legalmente estabelecido para este tipo 

de contratos; os inconvenientes para a lavoura e para os agricultores do arrendamento 

por um valor acima do preço justo; e a preferência concedida pela lei aos lavradores na 

renovação dos contratos, devendo as terras ir a leilão apenas se estes não pretendessem 

continuar a trabalhá-las25.

Em 1817, foi a vez de a Misericórdia de Estremoz requerer provisão para colocar em 

praça o arrendamento de treze das suas herdades. Invocava a desactualização das ren-

23 T.T./D.P., A.-A., maço 742, doc. 21.
24 T.T./D.P., A.-A., maço 741, doc. 112.
25 T.T./D.P., A.-A., maço 296, doc. 38.
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das, o subaproveitamento das propriedades pelos alegados “falsos lavradores” e a falta 

de recursos da Casa para acudir ao elevado número de enfermos e expostos a seu cargo, 

incluindo o sustento e educação das meninas expostas, num conservatório de piedade 

criado para o efeito. O mesmo corregedor, depois de analisar as condições dos arrenda-

mentos, foi de parecer que apenas quatro das herdades se encontravam nas circunstân-

cias invocadas. E o Desembargo do Paço, ainda mais rigoroso que o corregedor, indeferiu 

o requerimento na sua totalidade26.

 Invocando o aumento considerável de necessitados, decorrente da grave crise em 

que o Reino mergulhara a partir das invasões francesas, as misericórdias procuraram, 

sem êxito, recuperar antigos privilégios, gradualmente perdidos desde o reinado de D. 

José.

Em 1808, foram indeferidas à Santa Casa de Montemor-o-Novo duas petições nesse sen-

tido, ambas contrárias às posturas municipais e à lei geral. Uma, para que os lavradores das 

suas herdades passassem a ser dispensados da obrigatoriedade de depositarem no celeiro 

do concelho a terça parte do pão das suas colheitas, alegando ser todo ele necessário à 

alimentação dos numerosos assistidos. E outra, para poderem executar as rendas em trigo, 

centeio e cevada em dívida, não pelo valor arbitrado pela câmara, considerado “sempre 

módico”, mas pelo preço mais elevado praticado no respectivo ano27.

Em 1815, foi recusado à congénere estremocense o pedido de nomeação do juiz de fora 

da vila como juiz privativo da Misericórdia, apesar de esta possuir “muitas Propriedades 

dispersas por varias terras da (…) Província” do Alentejo, com a consequente morosidade 

e dispêndio das demandas em diferentes juízos, contra rendeiros e foreiros “morosos em 

seus pagamentos”28.

E em 1816 a Misericórdia de Évora viu rejeitado um requerimento para cortar anual-

mente madeira de uma sua herdade no termo de Cabeção. A propriedade incluía uma 

parte da Mata Real da mesma vila. E como os administradores não sabiam “com exactidão” 

26 T.T./D.P., A.-A., maço 803, doc. 53. O alvará de 27 de Novembro de 1804, tal como sucedera com o de 
20 de Junho de 1774, foi utilizado de forma perversa por numerosos proprietários agrícolas, incluindo 
misericórdias. Como proibia as herdades “de cavalaria”, os senhorios acusavam falsamente os lavradores 
de não as trabalharem, de modo a lograrem a sua expulsão e depois converterem as mesmas 
propriedades em extensas pastagens. Daí o cuidado do Tribunal Régio na concessão de provisões de 
expulsão.

27 O primeiro requerimento foi recusado por provisão de 14 de Novembro de 1808. E o segundo por 
determinação idêntica de 16 de Novembro de 1808. T.T./D.P., A.-A., maço 267, doc. 28.

28 Requerimento recusado por provisão régia de 18 de Setembro de 1815. T.T./D.P., A.-A., maço 284, doc. 
68. Este privilégio agora recusado representara, no século XVI, uma prática comum. Veja-se Fonseca, “A 
Misericórdia de Montemor-o-Novo …”, p. 48.
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quais eram os seus pinhais, tal desconhecimento poderia proporcionar “fraude ou abuso”, 

com os consequentes prejuízos para a Fazenda Real29.

Para evitar este tipo de situações, os magistrados periféricos esforçaram-se por introdu-

zir, de acordo com as recomendações do alvará de 1806, algumas medidas racionalizado-

ras na gestão corrente e na administração patrimonial das Santas Casas.

 Em carta anexa à receita e despesa das Misericórdias de Alvito e de Vila Nova da Baronia, 

do ano de 1806-1807, o juiz de fora da primeira vila30 comunicava ao Desembargo do 

Paço a “negligencia” com que até então se tinha “administrado a fazenda” das duas Casas. 

Denunciava ainda as “uzurpações” antes praticadas, que impediam o exacto conhecimento 

do “seo liquido rendimento”, impossível de avaliar através “dos antigos, e informes livros da 

fazenda”, que lhe haviam sido apresentados no acto da tomada das contas. Entretanto, 

deixara já rubricados os “Livros precizos para o expediente dos Hospitaes” e para a conta-

bilidade futura das duas instituições31. Tais melhorias organizativas ajudaram certamente 

ao bom êxito da cobrança das “dívidas velhas” acima referidas.

Em resultado de esforços idênticos, a Misericórdia de Évora obteve, em Março de 1815, 

provisão do Desembargo do Paço para embargar a anexação indevida de uma herdade de 

que era senhoria, situada no termo da vila de Portel32. E no mês seguinte logrou do mesmo 

Tribunal autorização para que o juiz de fora daquela cidade, Luís Manuel de Évora Macedo, 

elaborasse um novo tombo dos seus bens fundiários, cujos títulos em muitos casos se 

haviam perdido “em razão da sua antiguidade”33, associada certamente ao descuido de 

administrações anteriores.

No entanto, a gestão do património era mais fácil em confrarias de menores recursos, 

como a de Viana do Alentejo. Em 1817, o juiz de fora desta vila, Manuel José Peixoto, infor-

mava o Desembargo do Paço, numa carta já acima referida anexa às contas do ano econó-

mico de 1816-1817, não ter conhecimento de que andassem “sonegados ou (…) indevida-

mente alienados alguns bens da Mizericordia”34.

29 O pedido foi indeferido pela Mesa do Desembargo do Paço a 17 de Outubro de 1816. T.T./D.P., A.-A., maço 
287, doc. 21.

30 Os juízes de fora possuíam certas incumbências relativamente aos municípios vizinhos dirigidos por 
juízes ordinários, no respeitante à cobrança dos impostos régios, à fi scalização das misericórdias e a 
outras actividades. No entanto essas competências não eram uniformes. Variaram bastante ao longo do 
tempo e consoante os concelhos.

31 Carta do doutor João Lopes Cardeira Lobo Mendes, juiz de fora da vila do Alvito, de 12 de Agosto de 
1807. Provisão de 9 de Março de 1815. T.T./D.P., A.-A., maço 52, doc. 54.

32 Provisão de 9 de Março de 1815. T.T./D.P., A.-A., maço 284, doc. 58.
33 Provisão de 10 de Abril de 1815. T.T./D.P., A.-A., maço 285, doc. 66.
34 Carta de 23 de Julho de 1817. T.T./D.P., A.-A., maço 741, doc. 4.
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Mas as atenções dos tribunais superiores e dos seus agentes na periferia centraram-

-se principalmente na promoção da qualidade dos serviços de saúde e assistência. Tais 

preocupações, indiciadoras do processo de crescente valorização da sociedade então em 

curso, refl ectem-se tanto nos argumentos justifi cativos das provisões régias relativas às 

Santas Casas, como nos acórdãos dos ministros territoriais. Uns e outros indiciam o propó-

sito de fazer inverter o tradicional primado das obras de misericórdia espirituais sobre as 

temporais, ainda generalizado nesta época35.

Em 1811, o juiz de fora do Redondo, face à diminuição das rendas da Misericórdia local e 

ao aumento das despesas, determinou que fossem suspensos os encargos com as capelas, 

que até então sempre se tinham cumprido36.

E em 1818, o magistrado com idênticas funções em Viana do Alentejo recomendou à 

administração da Misericórdia desta vila uma descida nos gastos, considerando “a despesa 

das funções de Igreja (…) o primeiro Artigo” em que devem “diminuir”37.

No entanto, os esforços dos delegados régios em prol da promoção da saúde e assis-

tência chocavam frequentemente com a resistência das administrações. Tal atitude era 

particularmente evidente nas Casas de benefi cência mais ricas e infl uentes, cujo raio de 

acção abrangia um maior número de necessitados e as tornava por isso objecto de aten-

ção especial por parte dos magistrados.

Em 1807, o corregedor José Paulo de Carvalho, no dia em que presidiu à eleição da nova 

Mesa da Misericórdia de Estremoz, alterou o modelo de assistência até então praticado no 

seu hospital38. Para o efeito determinou que os dois médicos e os dois cirurgiões que aí 

prestavam serviço passassem a visitar as enfermarias duas vezes por dia, quando até então 

o faziam uma vez. E como recompensa pelo acréscimo de trabalho, os seus ordenados 

seriam aumentados para o dobro.

Esta signifi cativa mudança, apesar do acréscimo de encargos fi nanceiros, parece ter 

merecido o bom acolhimento da administração recém-empossada, presidida pelo desem-

bargador Rosa Moreira, um homem esclarecido e solidário39, certamente identifi cado com 

tais propósitos reformadores.

35 Isabel dos Guimarães Sá, Quando o rico se faz pobre …, pp. 104-111.
36 Provimento de 4 de Julho de 1811, registado no livro da receita e despesa do ano económico de 1810-

1811. T.T./D.P., A.-A., maço 587, doc. 69.
37 Carta do juiz de fora Manuel José Peixoto, enviada ao Desembargo do Paço a 20 de Julho de 1818, 

juntamente com a cópia da receita e despesa do ano económico de 1817-1818. T.T./D.P., A.-A., maço 741, 
doc. 108. 

38 T.T./D.P., A.-A., maço 284, doc. 3.
39 Manuel Simões da Rosa Moreira foi corregedor da comarca de Évora/Estremoz entre 1798 e 1802 

(Teresa Fonseca, Absolutismo e municipalismo…, p. 430). Durante a crise cerealífera de 1804, foi dos raros 
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Além dos numerosos doentes da enfermaria do hospital, aqueles profi ssionais de saúde 

tratavam muitos outros em suas próprias casas, além dos presos, dos expostos, das reco-

lhidas e das religiosas do convento de Santo António. E a partir de 1 de Junho de 1808, 

passaram a cuidar, no Hospital Militar daquela praça, dos numerosos feridos e doentes aí 

internados, sem auferirem qualquer acréscimo por este encargo.

Finalmente terminada a Guerra Peninsular, os administradores de 1815, menos sensi-

bilizados que os de 1807 para as suas obrigações na área da saúde, decidiram, em Mesa 

de 15 de Fevereiro, baixar o ordenado dos cirurgiões para os valores anteriores ao acór-

dão de José Paulo de Carvalho, alegando o termo defi nitivo da guerra e o consequente 

esvaziamento dos quartéis militares da praça. Porém, além da contestação dos visados40, 

depararam com a enérgica oposição do provedor da comarca, Lourenço Ribeiro do Couto. 

Este contrapôs, numa exposição ao Desembargo do Paço41, três argumentos essenciais: a 

continuação de um número elevado de doentes a necessitar de tratamento; o desempe-

nho dos cirurgiões, que mereceu, em época tão difícil, a “geral aceitação dos Povos”; e o 

facto de o aumento de ordenado ser anterior ao eclodir da guerra, pelo que o termo desta 

não poderia servir de argumento para a sua diminuição.

Em 1818, o provedor da comarca, desembargador Bernardino Manuel da Costa Lima, 

apoiou com o seu parecer uma petição da mesma Misericórdia, no sentido de lhe ser pas-

sada provisão de confi rmação de um acórdão de 12 Setembro do ano anterior, pelo qual 

se determinava a aplicação do regulamento das dietas observado nos hospitais milita-

res ao Hospital Civil daquela vila, gerido pela Santa Casa42. O magistrado alegava ser esse 

regime alimentar “da maior utilidade publica, e enteresse dos enfermos”.

Tal inovação, ao alterar rotinas alimentares e exigir maior rigor e diversidade na confec-

ção das refeições, divididas em quatro categorias de acordo com a gravidade das doenças 

(Art.º III), não colhia unanimidade entre os Irmãos. Por isso, o desembargador Costa Lima 

fundamentou a petição na necessidade de impedir o futuro incumprimento do regula-

mento por parte das gerências posteriores. Em sua opinião, “só os Facultativos” tinham 

capacidade para “detreminar o que o enfermo” devia “comer (…) e não os ademenistrado-

res”. E propôs até o alargamento deste regime alimentar a todos os hospitais civis do Reino.

proprietários a permitir aos seus rendeiros o adiamento, para o ano seguinte, do pagamento das rendas 
(T.T./ Ministério do Reino, carta do corregedor da comarca de Évora, José Inácio da Silveira Cordeiro de 3 
de Novembro de 1804). 

40 Os cirurgiões Luís José Ferreira Souto e Luís Eusébio da Silva Pacheco. O primeiro era aprovado em 
Cirurgia e Medicina Prática, e o segundo, seu fi lho, em Cirurgia e Anatomia.

41 Parecer de 4 de Abril de 1815. T.T./D.P., A.-A., maço 284, doc. 3.
42 Parecer de 18 de Maio de 1815. T.T./D.P., A.-A., maço 292, doc. 38. Veja-se a Lei de 24 de Março de 1805, 

Regulamento dos Hospitais Militares, Título Décimo – “Das Dietas, e das Rações dos Doentes”.
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Esta sugestão indicia uma valorização crescente dos hospitais civis, enquanto institui-

ções capazes de contribuir para a promoção da saúde pública. Até então confi nados ao 

tratamento de mendigos e de uma população fl utuante, como viajantes ou trabalhadores 

sazonais, passaram lentamente a ampliar a base social dos seus utentes, embora inicial-

mente apenas para acolher os moradores pobres e de bons costumes das terras onde 

exerciam a sua actividade assistencial43.

O desembargador Costa Lima era um dos defensores deste papel alargado dos hospi-

tais. Na sua Memória acerca da vila do Redondo, publicada pela primeira vez no número 

de Janeiro de 1815 de O Investigador Portuguez em Inglaterra, lamentava que o hospi-

tal desta vila44 apenas servisse “para o curativo de alguns mendigos” (§ 5). Quanto ao 

dos pobres da terra, tal como nas demais localidades do reino, praticava-se nas próprias 

casas. De tal costume advinham, em sua opinião, vários inconvenientes: nunca pode-

rem “ser bem tratados pela falta de limpeza, e assistência regular do médico, cirurgião e 

enfermeiro”; a “ração ser comida pela família indigente no primeiro dia”; dado ser habi-

tual o fornecimento alimentar para três dias, nos outros dois o enfermo passar “fome” ou 

ingerir “comidas nocivas”; não ser possível assegurar que o doente tomava os remédios 

ou fazia a medicação conforme a prescrição do clínico. Por tais razões, as doenças eram 

mais prolongadas nos tratamentos domiciliários e resultavam muitas vezes em mortes 

evitáveis (§5).

Por tais razões, concluía que o hospital seria bem mais útil ao Estado se acolhesse todos 

os doentes, “porque este não perderia os braços daqueles que morrem por falta de cui-

dado, nem se privaria do trabalho de outros por mais tempo do que o necessário para se 

curarem” (§ 6).

No entanto, consciente dos preconceitos sociais da época, advertia: “É verdade que no 

princípio haveria algumas difi culdades a vencer; porque o Povo (…) tem o prejuízo de jul-

gar indecente ir para o Hospital; porém, uma boa e fi rme administração, em breve tempo 

lhe faria ver e conhecer que não há diferença em ser curado dentro ou fora do Hospital, e 

que se alguma há é toda em utilidade sua” (§ 7).

 O socorro aos recém-nascidos abandonados constituía, em princípio, uma competên-

cia dos concelhos. Mas em muitos casos acabou por ser transferida para as misericórdias, 

43 Isabel dos Guimarães Sá, As Misericórdias portuguesas…, pp. 111-112.
44 Onde havia sido juiz de fora entre 1803 e 1812, antes de ascender a provedor de Évora, cargo que ocupou 

desde 1815 até à sua morte, em 1819 (Teresa Fonseca, Bernardino Manuel da Costa Lima e a «Memória 
acerca da vila do Redondo», Lisboa, Colibri / CIDEHUS - Universidade de Évora, 2005, pp.30-60 e 65-92). A 
memória foi reeditada em fac-simile em anexo a este último estudo (121-145), precedida de uma análise 
da mesma (111-120).
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quando, a partir do reinado de D. Manuel I, lhes passaram a ser entregues os hospitais de 

onde provinham os recursos consignados a tal encargo45. Os dispêndios elevados com a 

sua criação originaram algumas tensões entre as Santas Casas e os municípios, pois os 

últimos, embora tivessem continuado a contribuir para este sector assistencial, faziam-no, 

segundo as instituições de acolhimento, de forma insatisfatória46.

Pelo que conseguimos apurar relativamente à época abordada neste estudo, na comarca 

de Évora apenas as Misericórdias de Alcáçovas, Alvito, Estremoz e Évora possuíam tal res-

ponsabilidade47. 

A câmara desta cidade contribuía com dois terços da principal renda do concelho, a “da 

cegonha”48, para o sustento dos enjeitados da Misericórdia da cidade. Tal valor havia sido 

consignado a esta fi nalidade por alvará régio de 3 de Dezembro de 158649 e era entregue 

anualmente ao tesoureiro da Santa Casa em duas prestações, a primeira em Junho e a 

segunda em Dezembro50.

Enquanto provedor, o desembargador Costa Lima demonstrou, quanto à criação dos 

expostos, que elegia como “huma das principais obrigaçoens do seu cargo”51, preocupa-

ções semelhantes às que acabámos de referir relativamente aos hospitais. Esta convicção 

levá-lo-ia a enfrentar a poderosa e infl uente Santa Casa eborense, num confl ito que prati-

camente coincidiria com o tempo do seu mandato.

45 Laurinda Abreu, “O papel das Misericórdias …”, pp. 33-34.
46 Laurinda Abreu, “As crianças abandonadas no contexto da institucionalização das práticas de caridade e 

assistência, em Portugal, no século XVI”, in Araújo, M. M. L. de, e Ferreira, F. M. (orgs), A infância no universo 
assistencial da Península Ibérica (sécs. XVI-XIX), Braga: Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 
Minho, 2008, pp. 31-49. Maria Marta Lobo de Araújo, “Pequenos e pobres: a assistência à infância nas 
Misericórdias portuguesas da Idade Moderna”, in Araújo, M. M. L. de, e Ferreira, F. M. (orgs.), A infância no 
universo assistencial da Península Ibérica (sécs. XVI-XIX), Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
do Minho, 2008, pp. 135-149.

47 Em Montemor-o-Novo (Teresa Fonseca, “A Ordem Hospitaleira de S. João de Deus e a Misericórdia 
de Montemor-o-Novo: dois séculos de tensões”, Almansor, 6, 2.ª Série, Montemor-o-Novo, Câmara 
Municipal, 2006, 43-52) e em Portel (T.T./D.P., A.-A., maço 589, doc. 62), os expostos estavam a cargo 
dos respectivos hospitais, na época desanexados das misericórdias locais. No Redondo encontravam-se 
sob a responsabilidade da câmara (Teresa Fonseca, Bernardino Manuel da Costa Lima …., pp. 78-79). 
Nas restantes misericórdias, a ausência de despesas com enjeitados leva-nos a presumir o seu 
encaminhamento para as congéneres mais próximas, prática muito frequente na época.

48 Sobre a origem da designação desta renda, que na generalidade dos municípios da região era conhecida 
por renda “dos matos” ou “do campo”, veja-se Teresa Fonseca, Absolutismo e municipalismo …, p. 362.

49 Arquivo Distrital de Évora (A.D.E.) / Arquivo da Câmara de Évora, Livro 10.º dos Originais, fl . 283. 
50 Teresa Fonseca, Absolutismo e municipalismo …, pp. 362-363.
51 T.T./Intendência Geral da Polícia (I.G.P.), Contas para as Secretarias, liv.º 16 (1815-1817), conta de 5 de 

Junho de 1816, fl . 161.
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 Poucos meses após a sua tomada de posse52, denunciava, numa longa exposição diri-

gida à Intendência Geral da Polícia53, o “total abandono e grande desemparo em que se 

achava a criação dos Expostos” naquela cidade. Imputava a situação ao descuido dos 

administradores da Misericórdia. Acusava-os de não efectuarem as visitas mensais às 

amas, como eram obrigados; de não cuidarem de arranjar amas capazes; de manterem a 

Roda sem as condições mínimas adequadas; de conservarem há 43 anos a mesma Rodeira, 

Jacinta Teresa; esta, há muito sem leite para dar “prompto alimento” às crianças, remediava 

a sua falta “com o uso de torcidas molhadas em mel”; e de confi arem a esta mulher sem 

escrúpulos a escolha das amas.

Considerava este processo de selecção “hum Comercio deshumano”. Pois como Jacinta 

Teresa só pagava às amas uma parte dos ordenados guardando o resto para si, apenas 

mulheres “totalmente destituídas de meios, ou cheias de mizerias, e enfermidades” acei-

tavam o cargo.

Esclarecia que escrevera sobre o assunto à Mesa da Santa Casa. Mas esta limitara-se a 

alertá-lo para o facto de lhe não competir “entrar no conhecimento dos negócios que per-

tencião àquella Mizericordia”.

De facto, a carta de lei de 6 de Dezembro de 1603 mantivera, para as misericórdias das 

terras “de primeiro banco”54, a isenção da fi scalização anual efectuada pelos provedores 

das comarcas e entretanto abolida para todas as outras55.

O magistrado, porém, não se deixou intimidar. Perante tal intransigência, procedeu à 

inspecção da Casa do Berço a 22 de Janeiro do ano seguinte56. Confi rmou as más condi-

ções de acolhimento da roda, sem protecção capaz de resguardar o recém-nascido “da 

Intemperia e regor do ar da Noute”, já que a mesma “se não podia voltar para dentro a fi m 

de livrar o exposto do ar”. Para remediar a situação determinou que dentro de oito dias a 

Santa Casa procedesse a obras, no sentido de fazer girar a roda para o interior do edifício, 

de modo a resguardar o bebé e permitir “ser ouvido xorar”. Face à inexistência de uma 

52 Efectuada em reunião extraordinária do senado camarário eborense de 19 de Outubro de 1815 (Teresa 
Fonseca, Bernardino Manuel da Costa Lima …, p. 68).

53 T.T. / I.G.P., Contas para as Secretarias, liv.º 16 (1815-1817), conta de 5 de Junho de 1816, fl s. 161-163.
54 Eram Porto, Évora, Lisboa, Coimbra e Santarém, às quais foi acrescentada Elvas, a partir da Restauração, 

devido à sua importância geoestratégica (Pedro Cardim, Cortes e cultura política no Portugal do Antigo 
Regime, Lisboa, Cosmos, 1998, pp. 68-69).

55 Laurinda Abreu, “As Misericórdias de D. Filipe I a D. João V”, in Paiva, J. P. et al., (orgs), Portugaliae Monumenta 
Misericordiarum. Fazer a história das Misericórdias, Vol.1, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa / 
União das Misericórdias Portuguesas, pp. 49-50 (47-77).

56 T.T./D.P., A.-A., Expediente da Secretaria da Repartição. Ano de 1817. Maço 287, doc. 27. Auto de vistoria 
de 22 de Janeiro de 1816 (em anexo).
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campainha, ordenou a instalação de um sino, “como se praticava nas cidades e villas bem 

reguladas”, que pudesse servir de aviso e assim permitir a recolha imediata da criança.

 Censurou o desinteresse dos mesários por esta vertente das suas funções assistenciais, 

“tam útil ao Estado como Piedoza”. Ameaçou mandar executar judicialmente as obras, 

caso não se iniciassem dentro do tempo estipulado. Determinou a abertura de inscrições, 

dentro do mesmo prazo, para candidatas ao ofício de rodeira, a fi m de “escolher a milhor 

com aprovasam do Cirurgiam”, sob pena de se fazer pelo juízo da provedoria. E exigiu 

ainda dos administradores três relações: uma, das amas dos expostos, com os salários 

auferidos, o nome dos lactentes a seu cargo e o tempo de criação; outra, dos enjeitados 

entretanto falecidos, com designação da respectiva causa; e uma terceira dos já criados e 

seu respectivo destino.

A Santa Casa, indignada com tal ingerência, requereu aos tribunais superiores a sus-

pensão dos acórdãos do desembargador Costa Lima. Invocava a seu favor a prerrogativa 

acima referida das misericórdias das terras “do primeiro banco”, acrescida, no caso da de 

Évora, do facto de se encontrar na “Immediata protecção Real”, usufruindo dos privilégios 

da de Lisboa.

Apesar de tais alegações, o requerimento foi recusado. E o provedor régio prosseguiu, 

implacável, a sua acção. Perante a desobediência às suas determinações, mandou, como 

advertira, iniciar a obra de remodelação da Casa do Berço57. E fez afi xar editais para admis-

são na Roda de “huma Ama, mulher Casada e de bom Leite, para alimentar com elle os 

Expostos em quanto não fossem entregues aquelas que os devião Criar”58.

O resultado das três relações requeridas aos mesários revelou-se ainda mais desastroso 

que o estado do Berço. Em consequência da primeira, o magistrado ordenou uma ins-

pecção sanitária às 72 amas arroladas e às 77 crianças a seu cargo, uma vez que cinco 

mulheres amamentavam, cada uma, dois lactentes. Na coluna das observações, os dois 

facultativos encarregados da inspecção anotaram, em alguns casos: “bem tratado e he boa 

Ama”. Mas em muitos outros registaram: “deve-se mudar para outra”; “mao tratamento”; 

“Esta não he capas”; “Não tem leite”. E em relação aos bebés acrescentaram: “mostrou bem 

falta de mantimento”; “Quase morto por falta de leite”; ou “precisa de mudar para Ama que 

tenha Leite”. E quanto às mulheres a quem tinham sido confi ados dois lactentes, apenas a 

uma foi consentido o prosseguimento da dupla amamentação; a três, retiraram-lhes uma 

das crianças; e a uma, as duas59.

57 T.T./D.P., A.-A., Expediente da Secretaria da Repartição. Ano de 1817. Maço 287, doc. 27.
58 A.D.E./ Provedoria de Évora. Expostos. 1816. Doc. 1.
59 A.D.E./ Provedoria de Évora. Expostos. 1816. Doc. 6.
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A Misericórdia, inconformada com mais esta intromissão, apelou para a Intendência 

Geral da Polícia, a quem competia a tutela dos expostos. O Intendente ordenou então uma 

devassa que demonstrou uma situação cuja gravidade superava os relatórios do ministro 

da provedoria.

Dos 520 expostos recolhidos entre 1811 e 1816 tinham falecido 414, devido ao “total 

abandono” e “trato desumano”. Uma só ama, Rosa Jacinta, deixara morrer em dezanove 

meses 42 crianças. Confi rmou-se ainda que a Misericórdia nunca procedia às visitas obri-

gatórias mensais às amas, nem cumpria muitas outras providências de sua obrigação. E “as 

irregularidades da Escripturação” relativa aos enjeitados, totalmente entregue à rodeira e 

seus fi lhos, não eram “menos espantosas”.

Confrontada com os factos, a Santa Casa apenas alegou difi culdades fi nanceiras, que 

não convenceram nem o ministro sindicante nem o Intendente. Este último, na conta que 

por seu turno remeteu ao Ministério do Reino face à gravidade dos factos, contrapunha 

que a Misericórdia, se carecia de fundos sufi cientes, devia, “se não por obrigação civil, pelo 

menos por simples acto de humanidade” apelar para as autoridades, a fi m de se ultrapas-

sar o problema “por outros Cofres”. Imputava às administrações dos anos em causa “toda 

a culpa” pelas mortes das crianças e ainda pelo “esbanjamento de dinheiro no seu trato”. 

Propunha a destituição imediata da Mesa em funções e a realização de novas eleições. 

Acusava os mesários em exercício de terem sido “escandalosamente reeleitos” ao longo de 

três anos consecutivos; e de não prestarem as devidas contas da sua actividade, incluindo 

o envio anual à Intendência Geral da Polícia do mapa dos expostos, apesar da obrigação 

imposta pelo alvará de 1806 e das insistências do provedor da comarca no sentido do seu 

cumprimento60.

A gravidade das acusações constituiu uma oportunidade para o poder central, em nome 

da lei régia e dos interesses dos mais desprotegidos, deixar de contemporizar com algu-

mas prerrogativas ainda usufruídas pela Misericórdia eborense, que no entanto procurou 

resistir o mais possível a tais medidas uniformizadoras.

A rodeira destituída, certamente com o apoio da Santa Casa, apelou para a Relação da 

Corte da decisão do provedor da comarca. E como não tivesse obtido provisão favorável, 

em 1818 os mesários insistiram junto do Desembargo do Paço na sua readmissão, embora 

igualmente sem êxito61.

Em 22 de Agosto de 1818, o mesmo tribunal ordenou aos mesmos administradores que 

passassem a remeter-lhe os mapas da receita e despesa da Santa Casa, bem como dos 

60 T.T. / I.G.P., Contas para as Secretarias, liv.º 16 (1815-1817), conta de 5 de Junho de 1816, fl s. 160-163.
61 T.T./D.P., A.-A., maço 292, doc. 28.
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expostos, através do “Ministro que tomou as contas, e acompanhados de uma carta do 

mesmo Ministro”. Não obstante, a administração de 1819 retomou o antigo costume do 

envio directo das contas62.

Em cumprimento de uma determinação régia, o desembargador Costa Lima assumiu, 

em Dezembro do mesmo ano, a presidência de uma reunião da Irmandade. Inconformados 

com mais este atentado aos seus privilégios, o provedor e irmãos da Mesa deram conta ao 

Trono dos “extranhos modos com que o Provedor da Commarca (…) tomou a Presidência 

na Mêza, que desde tempos antiquíssimos, ou primeira Origem da Mizericordia, lhe não 

Competia”63.

As misericórdias, de modo semelhante aos municípios, representaram um obstáculo aos 

projectos de afi rmação do Estado e de modernização da sociedade, iniciados no período 

josefi no e prosseguidos até ao colapso político de 1820, embora com novos contornos e 

em contextos mais complexos.

Tais atitudes de resistência adquiriram particular evidência nas localidades onde a 

nobreza antiga e os nobilitados mais ou menos recentes representavam ainda o sector 

dominante nas câmaras e misericórdias, umas e outras gradualmente convertidas nos últi-

mos redutos do seu poder e da sua afi rmação enquanto sectores privilegiados de uma 

estrutura social em vias de desagregação.

Na área da comarca de Évora, então caracterizada por uma certa estagnação socioeco-

nómica sobretudo se comparada com regiões mais dinâmicas do litoral, são bem patentes 

as difi culdades sentidas pelos delegados do poder régio em adaptar aos novos tempos 

as instituições tradicionais, designadamente as misericórdias. Contudo, colheram alguns 

resultados dos seus esforços, sobretudo na fase de acalmia subsequente ao cataclismo 

da Guerra Peninsular. Finalmente libertos das prioridades de natureza militar, passaram a 

dedicar maior atenção à vertente fi scalizadora da sua actividade.

A intervenção mais atenta junto das instituições de assistência, designadamente no 

acompanhamento do processo de implementação do diploma de 1806, permitiu-lhes 

introduzir maior transparência e efi cácia na actividade administrativa e fi nanceira das 

Santas Casas e contribuir para uma melhoria na prestação dos cuidados de saúde e assis-

tência. Os administradores e até os funcionários reagiram com desconfi ança e até hostili-

dade a este tipo de interferências, que implicavam alguma perda de autonomia, a quebra 

de hábitos arreigados e a anulação de interesses instalados e de velhas prerrogativas ins-

titucionais e individuais. 

62 T.T./D.P., A.-A., maço 741, doc. 75.
63 T.T./D.P., A.-A., maço 803, doc. 22.
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No entanto, apesar da difi culdade em determinar o alcance de tais medidas, o seu 

êxito, ainda que pontual, relativo e variável, é visível na generalidade das instituições de 

assistência da comarca. Ficou a dever-se ao empenho e fi rmeza dos magistrados régios. 

Todavia, os seus esforços teriam sido infrutíferos se não tivessem colhido o apoio de sec-

tores das comunidades locais, incluindo alguns dirigentes das misericórdias, contagiados 

por uma mundividência de raiz jusnaturalista, centrada na dignifi cação individual e social 

do homem e na sua felicidade terrena, que se ia gradualmente afi rmando nos sectores 

ilustrados da sociedade portuguesa.
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Leão Ramos Ascensão e o Integralismo Lusitano*

A. Paulo Dias Oliveira*

Esta investigação terá três partes distintas mas que consideramos complementares. Em 

primeiro lugar, buscar-se-á, através de algumas fontes históricas gerais, o modo como o 

fenómeno do Integralismo Lusitano tem sido compreendido e estudado no nosso país e 

qual o estado actual dos estudos sobre este movimento. Num segundo momento, apre-

ciar-se-á a vida de Leão Ramos Ascensão e o seu contributo para o movimento monár-

quico e para o movimento do Integralismo Lusitano, principalmente durante a sua juven-

tude, isto porque os doutrinários do integralismo ainda são uma fonte privilegiada de 

notícias para a história do movimento. O momento seguinte e fi nal, o qual se constituirá 

à volta da análise da obra de Leão Ramos Ascensão denominada Integralismo Lusitano, 

levar-nos-á ao conhecimento deste movimento desde a sua fundação à volta da revista 

Alma Portuguesa, editada em Lovaina, na Bélgica, em 1913, até à extinção do movimento 

em 1933.

1. O estado da questão

Não são muito esclarecedores os estudos acerca do Integralismo Lusitano neste “inferno 

à beira-mar plantado”, na feliz expressão de Almada Negreiros. O estado da questão pode 

ser percepcionado através das Histórias de Portugal mais representativas, em particular a 

dirigida por Damião Peres1; a Nova História de Portugal, com coordenação de Joel Serrão e 

A. H. Oliveira Marques2; a História de Portugal com direcção de José Mattoso3; e, por último, 

* Este artigo fi ca a dever a sua quota-parte à preciosa colaboração de José Manuel Cordeiro, ao qual o 
autor agradece. Por outro lado, não podemos deixar de asseverar que a redacção deste artigo remonta 
ao ano de 2004 e que, desta feita, apenas se acrescentaram pequenas notas ou esclarecimentos.

** DHAP – FCHS – Universidade do Algarve. SLHI – Centro de História da Cultura – Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

1 “Suplemento” in Damião Peres (dir.), História de Portugal, Porto, Portucalense Editora, 1959, pp. 15 a 20, 
210 a 233, 410 a 414 e passim.

2 “Da monarquia para a república” in A.H. Oliveira Marques, Joel Serrão (dir.), Nova História de Portugal, Vol. 
XI, Lisboa, Horizonte, 1991, pp. 396 a 397 e 708 a 738.

3 Rui Ramos, “A Segunda Fundação” in José Mattoso (dir.), História de Portugal, Vol. VI, Lisboa, Estampa, 
1994, pp. 540 a 546.
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a história do nosso país coordenada por João Medina4. Além destas obras servimo-nos, 

também, do Dicionário de História de Portugal5 e do Suplemento do Dicionário de História de 

Portugal6, os artigos sobre o Integralismo produzidos por David Ferreira, artigo escrito nos 

anos 60, e António Costa Pinto.

Temos, então, como tarefa analisar cada uma destas obras no que diz respeito ao 

movimento do Integralismo Lusitano. Na primeira das obras referidas, que por como-

didade passaremos a designar pela pessoa do seu director, o estudo do movimento do 

Integralismo não aparece autonomizado em relação aos outros movimentos monárquicos 

e, digamo-lo frontalmente, apenas aparece em articulação com eles. Deste modo, na his-

tória de Damião Peres, as incursões de Paiva Couceiro (1911 e 1912), o Pacto de Dover (20 

de Janeiro de 1912), o aparecimento das revistas Alma Portuguesa (Maio de 1913) e Nação 

Portuguesa (Abril de 1914), o movimento que conduziu à Monarquia do Norte (Janeiro de 

1919), as personalidades de Aires de Ornelas, Mariotte (pseudónimo do Padre Amadeu 

de Vasconcelos), António Sardinha e Hipólito Raposo, são apresentados conjuntamente 

como fazendo parte do mesmo movimento.

Só a partir de 20 de Outubro de 1919, quando D. Manuel II declara que recusará qual-

quer monarquia que não seja constitucional, é que Damião Peres concede uma maior 

atenção ao movimento do Integralismo Lusitano, uma vez que este irá renunciar à obedi-

ência ao rei titular e voltar-se-á para o fi lho de D. Miguel, D. Miguel II e, posteriormente, por 

renúncia do anterior e do seu primogénito, para D. Duarte Nuno que, sendo menor, tinha 

sua tia, Maria Aldegundes de Bragança e Bourbon, como tutora7.

A despeito da tentativa de aproximação de D. Manuel II a todos os monárquicos (Pacto de 

Paris, 17 de Abril de 1922, e constituição da Acção Realista Portuguesa, 8 de Dezembro de 

1923), os integralistas mantêm a sua autonomia, embora a Junta Central do Integralismo 

tenha suspendido a sua actividade política, bem como a publicação do seu órgão ofi cial 

A Monarquia. É precisamente tal autonomia do movimento do Integralismo Lusitano que 

Damião Peres, até aqui, se escusa a pôr em destaque, autonomia que aparecera já propa-

4 “A República II. O nó górdio e as espadas” in João Medina (dir.), História de Portugal, Vol. XI, Amadora, 
Clube Internacional do Livro, 1995, pp. 100 a 107 e 115 a 122.

5 S.v. “Integralismo Lusitano” e “António Sardinha” in Joel Serrão (dir.), Dicionário de História de Portugal, 
Porto, Figueirinhas, 1992.

6 S.v. “Integralismo Lusitano” in António Barreto, Maria Filomena Mónica (coord.), Suplemento ao Dicionário 
de História de Portugal, Porto, Figueirinhas, 1999.

7 Acerca deste período veja-se o nosso artigo, em conjunto com José Manuel Cordeiro, “A República dos 
Integralistas”, entregue para publicação nas Actas do Congresso Internacional Representações da República, 
FCSH, UNL.
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gada no célebre artigo “O que nós queremos” no número um da revista Nação Portuguesa, 

Revista de Filosofi a Política de 8 de Abril de 1914.

A análise de Damião Peres do movimento do Integralismo fi ca-se neste pé. O que é mais, 

diga-se de passagem, do que aparece na segunda obra citada, Nova História de Portugal, 

dirigida por Joel Serrão e Oliveira Marques. Nesta última publicação, a análise do movi-

mento do Integralismo fi ca, tão-somente, na transcrição do artigo “O que nós queremos”, 

citado anteriormente, no qual se defi ne o tipo de governo defendido pelos integralistas: 

monarquia orgânica, tradicionalista e antiparlamentar. 

O estudo de Rui Ramos sobre o Integralismo Lusitano centra-se, de modo diferente, na 

personalidade de António Sardinha. Além disso, acrescenta dois ou três factos novos ao 

estudo do Integralismo. Em primeiro lugar, e é um dado importante, a tentativa de rees-

crever a história, contrariando a narração do passado de feição liberal que essa área do 

saber tivera ao longo do século XIX (do “estúpido século XIX”), esse esforço conjugado 

com a procura das raízes (os nossos mestres, história do pensamento contra-revolucioná-

rio) mostram, claramente, o papel decisivo que os estudos históricos tiveram no ideário 

do Integralismo Lusitano. Em segundo lugar, o desempenho e empenho no regime de 

Sidónio Pais: António Sardinha e Pequito Rebelo foram eleitos deputados; Xavier Cordeiro 

colaborou no projecto de institucionalização do “Casal de Família”; Hipólito Raposo foi 

promovido a chefe de repartição do Ministério da Instrução Pública e colaborou na elabo-

ração da lei eleitoral e na Constituição; José Pequito Rebelo terá sido sondado, diz o autor 

do estudo, para Comissário Geral da Lavoura.

Se a investigação de Rui Ramos se centrou, quase exclusivamente, na fi gura de António 

Sardinha, a História de Portugal coordenada por João Medina esquece, quase diríamos 

lamentavelmente, o “mestre”. 

Se é verdade que os dois artigos de António Ventura, sobre Pequito Rebelo e Hipólito 

Raposo, são bem ilustrativos, sendo mesmo publicado, em apêndice, um excerto da obra 

Dois Nacionalismos/L’Action Française e o Integralismo Lusitano, do último dos autores cita-

dos, não deixa de ser verdade que, a exemplo do estudo anterior, as personalidades de 

Pequito Rebelo e Hipólito Raposo não chegam para ilustrar, nem de perto nem de longe, 

o movimento do Integralismo.

Pode-se atestar que a síntese mais exaustiva sobre o Integralismo Lusitano, de entre 

todas as obras consultadas, é a de David Ferreira publicada no Dicionário de História de 

Portugal, compreendendo três partes: doutrina, crítica e evolução. Na primeira parte, loca-

liza o início do movimento do Integralismo situando-o na publicação do número um da 

Nação Portuguesa, que pode ser considerada órgão, embora não ofi cial, do integralismo 

lusitano. Note-se, contudo, que a primeira revista a autodenominar-se integralista, a Alma 
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Portuguesa, em Maio de 1913, editada em Lovaina por um grupo de jovens estudantes 

monárquicos residentes em Gand, fi cou aí esquecida.

No entanto, verdadeiramente fundamental no movimento do Integralismo Lusitano 

foi a publicação da Nação Portuguesa, bem ilustrada no seguinte episódio contado por 

Jacinto Ferreira: “Conta Hipólito Raposo que, logo a seguir ao aparecimento do primeiro 

número da Nação Portuguesa, tendo encontrado no Chiado o seu amigo Dr. Coelho de 

Carvalho, que por sinal era republicano, este lhe disparou o seguinte discurso referido à 

revista que trazia na mão: Com a minha autoridade de republicano, quero dizer-lhe, meu 

amigo, que nenhuma incursão ainda pôs a República em perigo, e todos os impulsos desse 

género só têm servido para afervorar e exaltar as várias espécies dos seus defensores. Mas 

o perigo verdadeiro aparece agora, aqui, nesta nova orientação de combate. Não se der-

rubam árvores atirando pedradas aos ramos; apenas cairão algumas folhas. O primeiro 

ataque sério à República, vejo-o eu nestas linhas. É o machado a dar golpes na própria raiz 

do sistema.”8 Palavras verdadeiramente signifi cativas que atestam bem a importância da 

Nação Portuguesa no contexto do Integralismo e, sem grandes pruridos, damos “de barato” 

a veracidade do episódio.

Pelo facto de David Ferreira situar o início do Integralismo Lusitano na publicação do 

número um da Nação Portuguesa, como já foi referido, transcreve, também, o manifesto 

já citado (“O que nós queremos”) que encerra o conteúdo doutrinal do movimento. Para 

além disso, o autor apenas refere as conferências da Liga Naval Portuguesa (1915) e o iní-

cio da publicação do periódico A Monarquia, diário integralista vespertino (12 de Fevereiro 

de 1917) passando, em seguida, para a secção da crítica.

Por último, salientaremos alguns pontos, que nos pareceram dignos de menção, na 

parte do texto em que se trata da evolução do movimento do Integralismo, dos quais con-

vém salientar: as razões do sucesso do Integralismo Lusitano, as lutas políticas republica-

nas e o consequente afastamento de algumas fi guras eminentes da República; a conjun-

tura relacionada com a I Guerra Mundial (1914-18); a ditadura Pimenta de Castro/Manuel 

de Arriaga (1915); o governo de Sidónio Pais; a revista Homens Livres – colaboração entre 

integralistas e seareiros; a morte de António Sardinha (10 de Janeiro de 1925).

O Suplemento do Dicionário de História de Portugal acrescenta, ao já publicado no artigo 

anterior, a importância do legado intelectual integralista que terá sido absorvido pelo 

“Estado Novo”, além de algumas indicações úteis sobre o papel do Integralismo durante 

o 28 de Maio e o “Estado Novo”. Elucida-nos, também, sobre a “batalha de restauração 

8 Jacinto Ferreira, Integralismo Lusitano, uma doutrina política de ideias novas, Lisboa, Cultura Monárquica, 
1991, p. 111.
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da monarquia” na qual se fi lia a fundação do periódico Aléo e das Edições Gama, a que 

dedicaremos algumas linhas neste texto9. Ademais, o Suplemento multiplica as entradas 

relacionadas com o Integralismo Lusitano10.

Em conclusão, podemos afi rmar que, das obras gerais consultadas, apenas o Dicionário 

de História de Portugal (e o respectivo Suplemento) procedem a um estudo mais abran-

gente acerca do Integralismo. É verdade que a partir dos fi nais dos anos setenta, com a 

publicação do estudo de Braga da Cruz, O Integralismo Lusitano nas Origens do Salazarismo, 

escrito datado de 4 de Julho de 1979, publicado originalmente na Revista Análise Social, 

Vol. XVIII (70), 1.º, pp. 137 a 18211, a compreensão do fenómeno do Integralismo Lusitano 

tem sofrido um incremento generalizado.

Esse fenómeno revela-se, sobretudo, no conjunto de teses que têm sido publicadas 

sobre ou a propósito do Integralismo nos últimos anos, das quais gostaríamos de salien-

tar: Paulo Archer de Carvalho, Nação e Nacionalismo. Mitemas do Integralismo Lusitano, 

1993; José Manuel Alves Quintas, Filhos de Ramires: Das ideias, das almas e dos factos 

no advento do “integralismo lusitano” (1913-1916), 199712; Artur Ferreira Coimbra, Paiva 

Couceiro e a Contra-revolução Monárquica (1910-1919), 2000; Nuno Simão Miranda Guerra 

da Silva Ferreira, O Pensamento Integralista de Alberto Monsaraz, 2001; Ana Isabel Sardinha 

Desvignes, Nas Origens do Integralismo Lusitano. António Sardinha: Aspectos de um percurso 

intelectual no século 1903-1915, [DL 2002]13. As primeiras são dissertações de mestrado e 

9 O artigo é bastante interessante, pois traça o percurso do Integralismo Lusitano até aos anos sessenta do 
século XX.

10 Cf. Caetano Beirão; Luís de Almeida Braga; Marcelo Caetano; Manuel Gonçalves Cerejeira; Leonardo 
Coimbra; Constituição de 1933; Corporativismo; Corporativismo Político; Manuel Gomes da Costa; 
Democracia Cristã; Democracia Orgânica; Direito; Ditadura Militar; D. Duarte Nuno; Estatuto do 
Trabalho Nacional; Extrema-Direita; Golpe de 28 de Maio; História; Historiografi a sobre o Estado Novo; 
Igreja Católica e o Estado Novo; Intelectuais e o Estado Novo; Jornais e Revistas Culturais; Liga do 28 
de Maio; Marcelismo; Monarquia; Monárquicos; Alberto Monsaraz; Movimento Nacional-sindicalista; 
Nacionalismo; José Gonçalo Correia de Oliveira; Organização Corporativa; Pedro Teotónio Pereira; 
Fernando Pessoa; Alfredo Pimenta; Presença; Francisco Rolão Preto; José Hipólito Raposo; José Pequito 
Rebelo; Regime Fascista; Republicanos e Estado Novo; Salazarismo; Secretariado da Propaganda 
Nacional; António Sérgio de Sousa; José Fernando de Sousa; Universidade de Coimbra; Afonso Lopes 
Vieira. Como se pode constatar, uma lista extensa de assuntos relacionados com o Integralismo.

11 A obra foi republicada em Monárquicos e Republicanos no Estado Novo, Lisboa, D. Quixote, 1986, pp. 13 a 
74.

12 A dissertação foi entretanto publicada sob o título Filhos de Ramires. As origens do Integralismo Lusitano, 
Lisboa, Editorial Nova Ática, 2004. Sobre o movimento constate-se a exaustiva bibliografi a das quatro 
gerações do integralismo no fi nal da obra, pp. 327 a 357; é também de utilidade a consulta do capítulo 
“O Integralismo Lusitano – teses e interpretações – o estado da questão”, pp. 21 a 36.

13 O texto foi, entretanto, publicado em livro com o título António Sardinha (1887-1925). Um intelectual no 
século, Lisboa, ICS, 2006.
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a última de doutoramento. Encontramos, também, investigadores estrangeiros a escre-

verem sobre o Integralismo, a título de exemplo, Stewart Lloyd-Jones na Universidade de 

Glasgow, Action Française and Integralismo Lusitano, 1998.

2. Vida e obra de Leão Ramos Ascensão

Feito este breve excurso pela historiografi a sobre o Integralismo Lusitano, dedicare-

mos a segunda parte desta investigação à articulação de alguns aspectos da vida de Leão 

Ramos Ascensão com a história do movimento. Por essa razão, a grande maioria dos factos 

relacionar-se-á com essa perspectiva, embora não sejam descurados, também, outros fac-

tos relevantes na acção política deste intelectual.

Leão Ramos Ascensão nasceu, em Loulé, a 11 de Abril de 190314. Das três fontes que 

se ocupam da sua biografi a deparamos que, desde logo, J. de Oliveira Ascensão chama-

-lhe escritor e homem público na Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura15; a seguinte, o 

Dicionário Cronológico de Autores Portugueses16, em artigo não assinado, denomina-o de 

publicista; a última, Vilhena Mesquita, na História da Imprensa do Algarve – II17, não o clas-

sifi ca de maneira nenhuma. 

Sabemos que foi estudante liceal em Faro, tendo terminado a então sétima classe no 

ano lectivo de 1922-23 – o jornal Notícias do Algarve (Ano I, n.º 3) publica, em 15 de Julho 

de 1923, a notícia da conclusão do curso dos liceus. O que apurámos acerca da sua vida 

académica foi que colaborou em vários periódicos: o mais antigo é O Grito dos Novos, de 

que foi director conjuntamente com Francisco de Sousa Inês. Deste periódico apenas con-

seguimos consultar o n.º 1, de 18 de Julho de 1920, que, no editorial, demonstra uma 

apegada fé regionalista e ataca os partidos políticos que, segundo eles (dizemos eles por-

que não se encontram assinados os artigos), apenas defendem os interesses de Lisboa. 

Segue-se a Alma Académica, número único de homenagem a João de Deus, 8 de Março 

de 1922, designado como o jornal do Liceu de Faro. Neste exemplar, que nos parece terá 

sido coordenado por Ascensão (Presidente da Academia e no qual assina o artigo “O 

Nosso Patrono”), colaboraram alguns nomes ilustres quer a nível provincial quer, mesmo, 

a nível nacional, a saber: João de Deus Ramos, Marcos Algarve, Teófi lo Braga, Sebastião 

da Costa, Silva Pêra, Cândido Guerreiro, João Capuz, J. Rita da Palma, Bernardo de Passos, 

14 O pai, José da Costa Ascensão, republicano e, possivelmente, ateu, foi o primeiro Presidente da Câmara 
da sua cidade natal após a queda da Monarquia, de 11 de Outubro de 1910 a 8 de Maio de 1911.

15 S.v. Ascensão, Leão Ramos in op. cit., Lisboa, Verbo, imp. 1963.
16 S.v. Ascensão, Leão Ramos in op. cit., vol. IV, Ilídio Rocha (coord.), Lisboa, Publicações Europa-América, 

1997.
17 Vilhena Mesquita, op. cit., Faro, Comissão de Coordenação da Região do Algarve, 1989, pp. 54 a 55.
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Afonso Lopes Vieira, M. Caetano de Sousa, Pedro M. Júdice, Lyster Franco, António Santos, 

Francisco de Sousa Inês e António do Nascimento.

No entanto, a sua mais profícua colaboração encontra-se na folha Notícias do Algarve, 

jornal que era propriedade do Núcleo Regional de Faro das Juventudes Monárquicas 

Conservadoras. Neste periódico, encontramos produtos da sua pena no n.º 1, de 1 de 

Julho de 1923, n.º 4, de 22 de Julho de 1923, n.º 8, de 19 de Agosto de 1923, e n.º 10, de 2 

de Setembro de 1923, todos do primeiro ano da sua publicação. Em todos eles se afi rma o 

espírito monárquico, combatendo a república, os partidos políticos, os princípios da revo-

lução de 1789, o sovietismo, etc. 

Ainda no mesmo periódico se proclama a monarquia como a tradição e esta última 

como a lição do passado, concluindo que “Pátria e Monarquia são ideias que se confun-

dem” (“Os Partidos”, n.º 8, de 19 de Agosto de 1923, p. 1). Por ora queríamos salientar dois 

factos: a afi rmação de que a Academia do Liceu de Faro era monárquica, pelo menos o 

seu presidente Leão Ramos Ascensão o era (cf. n.º 1, de 1 de Julho de 1923, “A Academia 

e a Causa Monárquica”, p. 8); e a certeza de que, nessa época, o louletano ainda não teria 

o ideário integralista bem “assente” (vd. a defesa de D. Manuel II como o rei de todos os 

portugueses in “Questão de Princípios”, n.º 4, de 22 de Julho de 1923, p. 1).

Além das referidas colaborações, Vilhena Mesquita identifi ca-o, também, como cola-

borador do periódico de Loulé O Primeiro de Maio, ainda que, nos números disponíveis 

na Biblioteca Nacional, não tenhamos encontrado nenhum artigo por ele assinado. 

Encontramos sim um esclarecimento, cujo título é elucidativo, enquanto presidente da 

academia do liceu de Faro, publicado no Correio do Sul, Ano 3, n.º 148, de 10 de Dezembro 

de 1922, intitulado “Vida Académica. Porque não se festejou o 1.º de Dezembro? O presi-

dente da Academia versando esse assunto e o da ‘decadência’ escreve ao Correio do Sul”, 

pp. 1 e 2, um título verdadeiramente elucidativo.

Terminado o liceu no ano lectivo de 1922-23, ingressa no ano lectivo seguinte, 1923-24, 

na Universidade de Coimbra18. Não surgem notícias dele nestes primeiros anos nos bancos 

da universidade, mas estamos plenamente convencidos de que foi esta a altura em que 

o natural de Loulé se terá “convertido” ao Integralismo. Sabemos da existência dum movi-

mento integralista entre os estudantes de Coimbra, pelo menos desde Agosto de 1922, 

ocasião em que a Nação Portuguesa transcreve uma mensagem deste movimento estu-

dantil integralista dirigida ao director da revista, o mestre doutrinário António Sardinha19.

18 Talvez por lapso, Vilhena Mesquita, na obra citada p. 54, afi rma que Leão Ramos Ascensão frequentou a 
Universidade de Lisboa onde concluiu o curso de Direito.

19 Nessa epístola, com convicção, começam por considerar os reis sujeitos aos “princípios basilares da 
Monarquia”, concluem que no Pacto de Paris (Anexo I) essas prerrogativas não foram respeitadas, decla-
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Nessa ordem de ideias, tudo leva a crer que a sua militância se tenha desenvolvido entre 

os anos de 1923, data em que chega a Coimbra, e 1926, época em que o encontramos 

referido no “órgão ofi cial” do Integralismo Lusitano. É na 3.ª série da Nação Portuguesa, n.º 

11, pp. CCXXXVIII-IX, do citado ano de 1926, que o encontramos mencionado na Secção 

“Através das Revistas e dos Jornais”; aí se dá notícia da Conferência realizada pelo natu-

ral de Loulé (Anexo II), texto que será posteriormente editado com o patrocínio da Junta 

Escolar de Coimbra do Integralismo Lusitano, sob a denominação de O Fascismo, o Anti- 

-fascismo e a Monarquia Hereditária, Coimbra, Imprensa Académica, 1926.

Desde o n.º 7-8 da Nação Portuguesa (3.ª Série, 1925), sabemos que Ascensão era assi-

nante e divulgador do “órgão ofi cial” do Integralismo20. Também através da mesma fonte21, 

sabemos que foi articulista da revista Ordem Nova, onde encontramos da sua pena “As 

bases da economia nova”, onde critica a economia liberal (geradora da plutocracia) e a 

economia socialista (criadora de burocratas). Neste artigo defende uma nova economia 

com base na obra de George Valois, Économie nouvelle22. Seguiu-se “O CADC de Coimbra”, 

peça que elogia a instituição que acaba de comemorar as suas bodas de prata23. 

Convém referir que o citado periódico era dirigido por Marcelo Caetano e Albano 

Magalhães. Como nota de curiosidade, apresentamos o subtítulo desta revista integralista 

dirigida à juventude: Revista Anti-Moderna, Anti-Liberal, Anti-Democrática, Anti-Burguesa 

e Anti-Bolchevista. Contra-Revolucionária; Reaccionária, Católica, Apostólica e Romana; 

Monárquica; Intolerante e Intransigente; Insolidária com Escritores, Jornalistas e quaisquer 

Profi ssionais das Letras, das Artes e da Imprensa. Esta subdenominação mais se parece com 

um “manifesto”. Publicou-se de Março de 1926 a Fevereiro de 1927, dez volumes com doze 

números (embora os quatro últimos se transformam em fascículos).

Em 1926 (Ver Anexo II), Leão Ascensão era já secretário da Junta Escolar de Coimbra do 

Integralismo Lusitano e colaborador da Ordem Nova. Nesse ano, a actividade combativa 

era bela e continuava a dar sinais de vigorosa vitalidade, sendo o louletano um “espírito 

naturalmente combativo”24. Por isso não espantará que, dois anos após, o encontremos 

como director da folha Vanguarda, órgão da Junta Escolar de Coimbra. Acompanhavam-no 

na aventura jornalística António Abrantes Tavares como redactor principal e Fernando 

rando o apoio aos princípios integralistas. O documento, datado de 11 de Julho de 1922, vem assinado 
por uma vintena de estudantes. Cf. Nação Portuguesa, Revista de Cultura Nacionalista, 2.ª Série, n.º 2, 
Setembro de 1922, pp. 93 a 94.

20 Nação Portuguesa, Revista de Cultura Nacionalista, 3.ª Série, 1925, n.º 7-8, cf. p. CXLVI.
21 Ibidem, 3.ª Série, 1926, n.º 9-10, p. CCVIII.
22 Ordem Nova, Ano I, n.º 1, Março de 1926, pp. 26 a 30.
23 Ibidem, Ano I, n.º 4-5, Junho-Julho de 1926.
24 Ver Anexo II.
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Correia Santos como editor. O louletano era, à época, como facilmente se compreende, o 

Presidente da Junta Escolar de Coimbra do Integralismo Lusitano25.

Não sendo tarefa fácil e breve resumir em pouco tempo as publicações lavradas pelo 

seu punho no jornal da Junta Escolar de Coimbra, não podemos deixar de tentar oferecer, 

no entanto, algumas indicações sobre o seu papel nesta folha integralista. Antes de mais é 

necessário dizer que, além dos artigos que publicou, Leão Ascensão foi director do perió-

dico até ao n.º 9, de 29 de Maio de 1928, o que se entende, pois sabemos que foi o ano que 

concluiu o curso de Direito; o n.º 10 saiu apenas em 1 de Dezembro desse ano26.

Voltando aos produtos da sua actividade, talvez a melhor forma de tratar o assunto seja, 

num primeiro momento, enunciar exaustivamente os artigos produzidos por Leão Ramos 

na Vanguarda e, num momento seguinte, salientar alguns aspectos que consideramos 

mais pertinentes. Nas duas primeiras páginas do número inaugural, que na edição pre-

sente na BNP estão quase completamente rasgadas, deviam constar um editorial e uma 

carta, de que resta um fragmento, dirigida ao louletano. Na p. 3 encontramos o escrito 

“Uma grande iniciativa. O Instituto de Estudos Coloniais” (n.º 1, de 25 de Fevereiro de 

1928); “O Nosso Nacionalismo” (n.º 2, de 3 de Março, pp. 1 e 2); “Ilda Stichini”, p. 1 e “Palavras 

Claras”, p. 4 (n.º 3, de 10 de Março); “Um papel” e “Uma explicação”, ambos na p. 4 (n.º 4, de 

17 de Março). Estes três últimos artigos, juntamente com “Para terminar” (n.º 5, de 24 de 

Março, p. 1) e “Um Reforço” (n.º 7, de 28 de Abril, p. 4), reportam-se a uma polémica com o 

presidente da Academia Republicana, Vitorino Nemésio.

Convém lembrar que Cabral de Moncada, professor de Direito na Universidade de 

Coimbra, manteria, nesse mesmo ano, nas páginas da Nação Portuguesa uma polémica 

com Vitorino Nemésio e, posteriormente, com António Sérgio. O pretexto desta polémica 

foi a conferência do docente de ciências jurídicas lida na noite do 1.º de Dezembro de 1927 

na Associação Académica de Coimbra, sob o título 1640… Restauração do Pensamento 

Político Português, posteriormente editada no Boletim da Faculdade de Direito, Ano X, 1926-

1928, Coimbra, Coimbra Ed., 192927.

25 Leão Ramos Ascensão foi eleito presidente da Junta Escolar, em substituição de Albano Magalhães, ou 
no fi m de 1926 ou logo no início de 1927, pois a Ordem Nova, em Janeiro de 1927, noticia o facto (Ano I, 
Fascículo 11, p. 360).

26 A periodicidade do jornal é variável ao longo dos seus dezanove números (o primeiro número é de 25 de 
Fevereiro de 1928 e o último de 23 de Março de 1929). Começa com uma frequência semanal que man-
teve a espaços, tanto com a direcção mencionada como com a nova direcção encabeçada por Abrantes 
Tavares acompanhado por Alberto Esteves e Amável Duarte Figueira.

27 Os artigos publicados por Cabral de Moncada na Nação Portuguesa foram os seguintes: na 5.ª série, Tomo 
I, n.º 2, de Agosto de 1928; Tomo II, fasc. 7, 1929; fasc. 9, Março de 1929; fasc. 10, Abril de 1929; fasc. 
11, Maio de 1929; 6.ª série, Tomo I, fasc. 1, 1930; fasc. III, 1930; fasc. IV/V, 1930. Os da pena de Vitorino 
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Voltando aos artigos de Ascensão temos: “A Academia… Republicana” (n.º 5, de 24 de 

Março, p. 2); “O Integralismo e os partidos I, II e III (respectivamente nos n.º 6, de 21 de Abril, 

p. 4; n.º 7, de 28 de Abril, p. 2; e n.º 8, de 5 de Maio, p. 3). Termina no número seguinte, no 

qual nada escreve, a sua carreira como director do periódico; no entanto, os seus artigos não 

fi cariam por aqui, a despeito das palavras de despedida que lhe são dirigidas e a Fernando 

Correia Santos no n.º 10 de 1 de Dezembro de 1928; nesse mesmo número aparece-nos “Um 

programa partidário”, p. 3. No n.º 12 de 15 de Dezembro regista-se “De Lisboa. Na Academia 

de Ciências”, p. 2, o que demonstra que o louletano estaria na capital por essa altura; no n.º 

13, de 26 de Janeiro de 1929, já no Ano II da publicação, deparamos com o artigo “Liberdade 

de Imprensa”, na p. 3, e na página seguinte aparece a despedida aos companheiros que fi ca-

ram em Coimbra e a reafi rmação das teses integralistas (monarquia orgânica, tradicionalista 

e antiparlamentar) sob a denominação “Aos meus amigos de Coimbra”.

Poderemos inferir que terá sido por volta desta data, Janeiro de 1929, que se terá deslo-

cado para Angola, a despeito de ainda aparecerem dois artigos assinados por si no n.º 15, a 

16 de Fevereiro, e no n.º 16, a 25 de Fevereiro, intitulados, respectivamente, “Os estudantes 

e a política”, p. 4, e “Panorama”, p. 4. Nesta sua ida para o Ultramar talvez tenha infl uído a 

viagem de Luís Carrisso, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 

e director do Jardim Botânico, a Angola. No artigo já citado “Uma grande iniciativa. O 

Instituto de Estudos Coloniais”, o natural de Loulé louva os esforços para a valorização das 

colónias e para a constituição das elites, bem como valoriza a criação do aludido instituto. 

Salienta-se, no mesmo sentido, que na obra O Integralismo Lusitano defende que o futuro 

de Portugal se encontra nas colónias28.

Sobre o órgão da Junta Escolar de Coimbra gostaríamos, fi nalmente, de referir mais uma 

ou duas coisas. Antes de mais, não pode ser inócuo o facto de publicarem em todos os 

números o “manifesto”, repetidamente aludido, “O que nós queremos. Monarquia orgâ-

nica, tradicionalista e antiparlamentar”, e no número 6, de 21 de Abril de 1928, o comple-

mento desse manifesto o artigo “Anunciação” de L. de Almeida Braga, também publicado 

no primeiro número da Nação Portuguesa, 1.ª série, 1914-16. Seguidamente, constata-se 

que colaboram na Vanguarda, ou pelo menos têm lá escritos seus, algumas das fi guras 

gradas do Integralismo, tais como: Francisco Rolão Preto, José Hipólito Raposo, Afonso 

Nemésio encontram-se na Seara Nova, Ano VI, n.º 120, de 24 de Maio de 1928; n.º 136, de 8 de Novembro 
de 1928; Ano VII, n.º 143, de 27 de Dezembro de 1928. Os redigidos por António Sérgio na mesma revista 
são: Ano VII, n.º 144, de 3 de Janeiro de 1929; n.º 151, de 7 de Março de 1929; n.º 153, de 21 de Março de 
1929; n.º 154, de 28 de Março de 1929; n.º 163, de 30 de Maio de 1929; n.º 170, de 18 de Julho de 1929; 
n.º 174, de 15 de Agosto de 1929; n.º 183, de 17 de Outubro de 1929; n.º 186, de 7 de Novembro 1929, e 
n.º 190, de 5 de Dezembro de 1929.

28 Cf. Leão Ramos Ascensão, Integralismo Lusitano, pp. 163 e ss.

cultura 29.indd   246 27-11-2012   15:42:53



| 247

Lopes Vieira, Luís de Almeida Braga, José Pequito Rebelo e Nuno de Montemor (pseudó-

nimo do Padre Joaquim Augusto Álvares de Almeida).

Como já foi referido, terá sido no início de 1929 a sua partida para terras africanas29, onde 

terá exercido o múnus forense e dirigido os Serviços de Administração Civil. A única notí-

cia, posterior a essa data, que dele colhemos, corria já o início do ano de 1934, foi na forma 

de uma recensão crítica, publicada na revista Integralismo Lusitano dirigida por Almeida 

Braga e Hipólito Raposo, revista que procurou recolher a herança “integral do integra-

lismo” (passo o pleonasmo), texto que se debruça sobre a obra de António Sardinha A Prol 

do Comum, editada em Lisboa pela Livraria Ferin nesse ano de 1934. Nesse texto o loule-

tano elogia o trabalho do “mestre” e defende a monarquia tradicionalista e corporativa30.

Em 1940 regressa a Portugal31; sabemos que, no ano seguinte, terá estado na origem 

da publicação do Aléo (21 de Outubro de 1941), que, num primeiro momento, se desig-

nou como Boletim das Edições Gama e, em seguida, como Propriedade das Edições Gama, 

Lda. No ano seguinte, logo a 3 de Janeiro, encontramo-lo entre os sócios fundadores das 

citadas edições (responsáveis pela Biblioteca Integralista), ao lado de outros nomes gra-

dos do movimento do Integralismo Lusitano da época como Francisco de Sousa Botelho 

de Albuquerque, Artur Eugénio Gouveia de Carvalho, Fernando Alberto da Silva Amado 

(primeiro director do Aléo), José Centeno Castanho, José Augusto de Macedo Campos e 

Sousa, Fernando Henrique de Aguiar e António Queiroz de Vasconcelos e Lencastre. Estas 

iniciativas surgem como mais uma tentativa, das várias, de restauração da monarquia 

durante o salazarismo.

Da sua participação na folha das edições Gama resultou um conjunto vasto de artigos, 

dos quais nos é apenas possível a sua inventariação, deixando essa preciosa indicação a 

quem a queira aproveitar32.

29 Não sabemos bem se terá sido antes da partida, ou já em terras africanas, que terá esposado Marcolina 
Oliveira, de quem teve sete fi lhos, pressupomos que todos nascidos em Angola, um dos quais o autor do 
artigo da Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura e docente da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa.

30 Vd. Integralismo Lusitano, Vol. II, fasc. XI, Fevereiro de 1934, pp. 616 a 618.
31 Vd. “Nomes Ilustres da nossa terra. Dr. Leão Ramos Ascensão” in A Voz de Loulé, n.º 1523, de 1 de Agosto 

de 2002.
32 Ano I: n.º 9, de 15 de Outubro de 1942, pp. 2 a 3; Ano II: n.º 1, de 21 de Janeiro de 1943, p. 5; n.º 8, de 10 

de Maio, pp. 1 e 2; n.º 12, de 27 de Julho, p. 2; n.º 13, de 17 de Agosto, p. 2; n.º 16, de 28 de Outubro, pp. 
2 e 3 (é neste ano que publica nas edições Gama a obra O Integralismo Lusitano); Ano III: n.º 14, de 23 de 
Setembro de 1944, p. 3; n.º 18, de 20 de Novembro, pp. 1 e 2; n.º 21, de 20 de Março de 1945, pp. 5 e 6; Ano 
IV (o ano de maior actividade no periódico): n.º 16, de 12 de Janeiro de 1946, p. 2; n.º 17, de 19 de Janeiro, 
p. 3; n.º 18, de 26 de Janeiro, pp. 1 e 6; n.º 19, de 2 de Fevereiro, p. 3; n.º 21, de 16 de Fevereiro, pp. 1 e 6; 
n.º 25, de 16 de Março, p. 6; n.º 26, de 23 de Março, p. 6; n.º 27, de 30 de Março, p. 1; n.º 28, de 6 de Abril, 
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Ao contrário do que afi rma a Enciclopédia e é repetido pelo Dicionário Cronológico, isto 

é, que foi director do jornal Aléo entre 1944 e 1946, a verdade é que o natural de Loulé 

apenas assumiu a direcção do periódico, interinamente, no Ano V, n.º 43, de 24 de Outubro 

de 1946; até essa data o director foi Fernando Amado, e Leão Ramos Ascensão veio a ser 

director efectivo a partir do n.º 45, de 21 de Novembro do mesmo ano, tendo tal cargo no 

jornal até ao fi m dos números que se encontram na Biblioteca Nacional de Portugal (15 

de Maio de 1947).

Concluindo esta pequena biobibliografi a, sabemos, também, que frequentou com êxito 

o curso da Escola Superior Colonial, embora não saibamos quando, e que foi docente 

contratado desta mesma instituição (a partir de 1947 denominada Instituto Superior de 

Estudos Ultramarinos e, posteriormente, Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

Ultramarina) de 1951 a 1955, onde regeu as cadeiras de Finanças e Direito Aduaneiro. No 

campo profi ssional foi, também, Secretário-Geral da Junta Nacional da Marinha Mercante.

No âmbito da Acção Católica Portuguesa, foi presidente da Liga Católica e do Conselho 

Superior das Conferências de São Vicente de Paulo33. Da sua actividade monárquica pos-

terior, consta a participação no conselho privado do Duque de Bragança, tendo sido 

agraciado, pela República, com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique. Morreu, em 

Lisboa, a 3 de Março de 1980.

Além das duas obras já referidas – O Fascismo, o Anti-fascismo e a Monarquia Hereditária, 

Coimbra, Imprensa Académica, 1926, e O Integralismo Lusitano, Lisboa, Edições Gama, 

1943 –, publicou o opúsculo Da Falsifi cação à Autenticidade, Sep. da Revista Brotéria, 50, 

Porto, Tip. Porto Médico, 1950; dirigiu o periódico Saúde Moral, que era o Boletim da Liga 

Nacional de Moralidade Pública, Lisboa, L.N.M.P., 1963 – deste periódico só conseguimos 

pp. 1 e 7 onde defende Salazar; n.º 30, de 20 de Abril, p. 1; n.º 34, de 18 de Maio, p. 1; n.º 36, de 1 de Junho, 
pp. 1 e 6 sobre os vinte anos do 28 de Maio; n.º 37, de 8 de Junho, p. 1; n.º 39, de 27 de Julho, p. 1; n.º 40, 
de 3 de Agosto, p. 1; n.º 41, de 10 de Agosto, p. 1; n.º 43, de 24 de Outubro, p. 1 e pp. 1 e 4; n.º 44, de 7 de 
Novembro, pp. 3 e 6; n.º 45, de 21 de Novembro, pp. 4 e 7, 5 e 6; n.º 46, que na capa traz 5 de Novembro, 
mas pensamos ser gralha e tratar-se de 5 de Dezembro, pp. 5 e 7; n.º 47, de 26 de Dezembro, p. 5; Ano V: 
n.º 49, de 13 de Fevereiro de 1947, pp. 2 e 6; n.º 50, de 27 de Fevereiro, pp. 1 e 2; n.º 51, de 13 de Março, pp. 
1 e 7 (os seis últimos artigos tratam da doutrina social da igreja); n.º 52, de 27 de Março, p. 3. Teve ainda 
participação na Revista Cidade Nova, Revista de Cultura, onde publicou “A Democracia pela Educação”, I 
Série, n.º 5-6, Maio-Julho de 1950, pp. 295 a 300. Este periódico, impresso em Coimbra, divulgou seis séries 
entre 1949 e 1960 e foi dirigido por Carlos Amado, sendo o editor Fernão Pacheco de Castro.

33 No âmbito dessas funções, recebeu das mãos do Presidente da República, em 1959, as insígnias da Grã- 
-Cruz da Ordem da Benemerência, distinção concedida na comemoração do centenário da Sociedade de S. 
Vicente de Paulo no nosso país. Também, enquanto membro do Conselho Geral da mesma sociedade, foi 
recebido em audiência por Paulo VI, representando a Sociedade na visita do Papa a Fátima. Para mais infor-
mações sobre a sua actividade como vicentino, consultar o citado artigo da Voz de Loulé, que é a transcrição 
do texto de Manuel Torres Silva, extraído do n.º 4 do Boletim Português da Sociedade de S. Vicente de Paulo.
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consultar o primeiro número, onde Leão Ramos Ascensão participa, não se sabendo se 

chegou a publicar mais algum exemplar. Além disso, traduziu a obra do Conde de Paris 

intitulada A Monarquia de Amanhã, Lisboa, Tip. Gráfi ca Santelmo, 1949, e a obra de Alfred 

Angel, título original Le Sens du pauvre, cuja denominação da tradução portuguesa foi Nós 

e o pobre, Lisboa, Soc. de S. Vicente de Paulo, 1971. A Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, 

seguida pelo Dicionário Cronológico, indica-o também como tradutor de Péman e Pradera; 

no entanto, na Biblioteca Nacional de Portugal nada encontrámos traduzido por ele des-

tes dois autores. 

3. História do Integralismo Lusitano

Antes de entrarmos no nosso último objecto de estudo, a obra O Integralismo Lusitano, 

convém fazer, neste momento, um pequeno ponto da situação acerca do Integralismo. 

Era, de facto, o Integralismo Lusitano um movimento conservador e de direita, importante 

ao ponto de fazer perigar as instituições republicanas? E se o era, na província do Algarve 

tal perigo também se faria sentir? 

É, precisamente, a estas duas questões que é necessário responder para avaliar a impor-

tância do movimento do Integralismo Lusitano. A resposta à primeira pergunta é-nos 

dada por uma das personalidades do fi m da, assim chamada, primeira República: Raul 

Proença. Este autor sentiu-se na necessidade de publicar nas páginas da Seara Nova um 

conjunto de artigos de combate às ideias do Integralismo (do n.º 5, de 24 de Dezembro de 

1921, ao n.º 15, de 1 de Julho de 1922). Nestas páginas o pensador republicano afi rmava 

que “discutir o integralismo é, pois, uma operação necessária de profi laxia intelectual”34.

Quase com o mesmo propósito, embora retrospectivamente, Aquilino Ribeiro deixou 

uma imagem depreciativa acerca do Integralismo Lusitano na obra Arcanjo Negro, peça 

que reconstrói os acontecimentos anteriores e posteriores ao 28 de Maio de 1926 (a 

acção do romance o Arcanjo Negro é a continuação de Mónica, compreendendo o período 

que vai de 1925 a 1929). Na prosa de Aquilino travam diálogo a personagem principal, 

Ricardo Tavarede, e o seu primo, Filipe Alvarenga, uma espécie de consultor e de alter-ego 

de Ricardo. Aí afi rma Filipe: “Vai-te para o Diabo! Imaginas que estás na Brasileira a deitar 

piada! Felizmente a nação e a raça vão passando de saúde como as caravanas. Uma conta 

à beira de oitocentos anos e porque os conta tem seiva própria, cerne próprio e individu-

alidade na fl oresta dos povos; a outra irradiou pelo mundo, tendo criado um instrumento 

inigualável de cultura que é a língua, e a sua imortalidade está nos impérios que fundou, 

34 Raul Proença, “Acerca do Integralismo Lusitano”, Seara Nova, n.º 5, de 24 de Dezembro de 1921, p. 133, 
col. 2.

Leão Ramos Ascensão e o Integralismo Lusitano

cultura 29.indd   249 27-11-2012   15:42:53



250 | Cultura 29

não precisando mais do que o Brasil no testamento. Espíritos como o teu, satânicos e furta-

-cores, é que estabelecem a confusão... levam a duvidar. Diz lá: não é Portugal um país 

de agricultores?... De marinheiros?... Diz?... Equilíbrios por um lado, aventura por outro. 

Africanos, latinos, bárbaros do Norte, árabes deviam ter caldeado no jazigo étnico como 

escórias no cadinho. Por outra, à beira do Atlântico o português não foi a sentinela da 

Europa contra o muçulmano, de modo geral contra o asiático? Simbolizar o nosso génio 

é pôr em evidência esses valores históricos, valores de sobejo para ter existência pró-

pria, carácter próprio, vender e dar glória, blasonar de quem nos pede a razão de ser.” Em 

contrapartida, Ricardo Tavarede de supetão objecta: “Já ouvi isso a uma pseudodoutrina 

nacionalista mascavada de maurraísmo, saudosismo, miguelismo e patetismo chamada 

integralismo.”35 Outro exemplo foi-nos fornecido pelo próprio Leão Ascensão ao dizer 

que, já em Janeiro de 1917, Leonardo Coimbra, num discurso, chamava a atenção para o 

“perigo do integralismo”36.

No que se refere à província do Algarve, o fenómeno do Integralismo não seria desprezí-

vel, a avaliar por um periódico de Faro que publicou uma série de artigos de refutação do 

movimento. Curiosamente, tais peças argumentativas começam antes da crítica aludida 

de Raul Proença nas páginas da Seara Nova. Por serem uma importante refutação, que 

balança entre o jocoso e o sério, e estarem de tão “fi na” forma elaborados, não nos coibi-

mos de citar, de seguida, um longo trecho, dado à estampa no Correio do Sul, Ano II, n.º 68, 

de 26 de Junho de 1921. 

Com o título de “Contra a epidemia do integralismo lusitano”, o texto, em forma de carta, 

é dirigido a um jovem integralista, não sabemos se real se fi ctício (sendo até uma hipótese 

que se trate de Leão Ramos Ascensão), e vão fi rmados por um misterioso Eu que reside 

em Algures37. Damos a Eu a palavra: “Em todo o caso, como vim a saber que, por obra sua 

e de outros integralistas jovens, que aqui estiveram, o vírus começara a infestar ostensi-

vamente a nossa província, acho necessário que se encete a campanha sanitária que a 

epidemia está a pedir, está a gritar mesmo, havendo, de resto, já vítimas tão altamente 

simpáticas como você (…)”. O mencionado Eu cita, em seguida, G. Le Bon “(…) um mestre 

35 Aquilino Ribeiro, Arcanjo Negro, Lisboa, Bertrand, 1985, p. 46. A obra foi redigida entre 1939 e 1940, mas, 
devido a problemas com a censura, só foi publicada em 1947. Mónica foi editada em 1939.

36 Leão Ramos Ascensão, O Integralismo Lusitano, p. 49.
37 Viemos a ter conhecimento, posteriormente, de que os citados artigos se deviam ao médico republicano, 

natural de Olhão, Francisco Fernandes Lopes. Estes textos foram entretanto publicados, com introdução 
e organização nossa, sob o título Medicina e História. Contra a epidemia do integralismo lusitano, cartas a 
um jovem integralista, Faro, Universidade do Algarve, 2009. Nesse texto alvitramos que o que nos parece 
mais lógico é os textos serem dirigidos ao fututo maestro Ivo Cruz, que foi estudante liceal em Faro e 
fazerem parte do círculo de relações de Francisco Fernandes Lopes.
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ou mentor, em certo modo, da vossa grei (…)”, e continua: “como você já sabe, eu estou 

muito inteligentemente convencido de que a vossa doutrina não passa dum novo avatar 

romântico-cretino da tacanhez e da estupidez nacional, sob o vistoso manto da restaura-

ção da Inteligência (com I grande) e de outras prosápias verbais mais ou menos decalcadas 

daquela tacanhez cujo pendão o ínclito ateu-católico Charles Maurras hasteou em França 

e os camelots du roy com o fou du roy – esse escasso sectário que dá pelo nome de Léon 

Daudet – seguem na procissão farandólica da ‘Action Française’”. E prossegue num tom 

belicoso: “assim, sem respeito algum pelos vossos novos ideólogos da Reacção (com R 

grande), eu poderia começar tratando-os despejadamente da mesma altura que eles tra-

tam os adversários. Eu poderia, por exemplo, dizer que os bacilares deuses da olímpica 

associação microbiana da Boa-Causa, a gregária corte dos grandes fi lhos do Pelicano, são 

meia dúzia de pavões intelectuais, soberanamente ridículos até nos ademanes majestáti-

cos com que se movem em público… E seria talvez necessário isto, dado que em face da 

espuma cretina que na capital alfacinha anda à supuração como sendo o Portugal intelec-

tual verdadeiro, a elite, perdão, o escol, os vossos aristogatos já todos têm aura diademal e 

entraram naquele limbo que faz curvar os próprios adversários perante a sua hierofancia. 

Seria, sem dúvida, o que estariam a gritar os vossos doutores da Nova Ciência Política.”

Este excerto do primeiro artigo somado aos vinte e três que se seguem, publicados entre 

os anos de 1921 e 1922, ilustra bem a difusão da “epidemia” do Integralismo no que respeita, 

pelo menos, à capital do distrito. A isto acresce a constituição dum núcleo do Integralismo 

Lusitano em Silves, composto por Fausto Santana, Manuel Guerreiro da Costa e António 

Carneiro Jacinto, mais ou menos na mesma época, grupo que chegou a imprimir uma folha 

conhecida pelo nome de Ideia Nova. Com tudo isto fi ca-se com um quadro, embora sinté-

tico, da difusão do Integralismo na província mais ao sul de Portugal Continental.

Eis-nos, então, na parte fi nal deste excurso, na qual se pretende, com a “ajuda” de 

Ascensão, fornecer um retrato do Integralismo Lusitano desde a sua fundação até à sua 

extinção como organismo político. Em primeiro lugar, convém dizer que a obra é dedicada 

a Hipólito Raposo, “português sem mancha, mestre e guia seguríssimo, nobre carácter e 

grande coração”.

A fundação do Integralismo Lusitano como movimento de intelectuais deu-se, essen-

cialmente, em Coimbra, onde um grupo de antigos companheiros na Universidade desta 

cidade se resolve juntar para fundar uma revista, que terá como rótulo Nação Portuguesa, 

Revista de fi losofi a política, e como companheiro o Pelicano38; nesta publicação procurar-

38 Os integralistas foram resgatar esta ave à divisa de D. João II. Na imagem aparece um pelicano que ali-
menta os fi lhos com a sua própria carne, ornamentado pelo seguinte dizer: pola lei e pola grei.
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-se-ia dar relevo à preocupação nacional, ao amor às nossas tradições e costumes, ao cari-

nho a Portugal e às coisas simples da terra e do povo, um pouco à imagem do personagem 

queirosiano da Ilustre Casa de Ramires, curiosamente também ele algarvio de Vila Real de 

Santo António39, José Lúcio Castanheiro (o “Castanheiro patriotinheiro”). No entanto, tal 

projecto tinha já sido delineado em reunião na Figueira da Foz (Setembro de 191340), onde 

compareceram Alberto Monsaraz, António Sardinha e Hipólito Raposo, surgindo aí a von-

tade de lançar as bases de uma revista de fi losofi a política, tendo como objectivo difundir 

a doutrina do Integralismo Lusitano.

No mês anterior, o Padre Amadeu de Vasconcelos (Mariotte) tinha publicado o número 

1 de Os Meus Cadernos; aí advogava as teses do movimento nacionalista “Action Française”. 

Em Fevereiro do ano seguinte, 1914, João do Amaral começava a publicação da folha 

Aqui d’el rei!, onde, novamente, se procurou um esforço sistematizador do ideário do 

Integralismo Lusitano. Preparava-se, deste modo, o caminho para esse periódico, que seria 

o mais poderoso agitador de ideias nacionalistas, tradicionalistas e antiparlamentares do 

início do século XX: Nação Portuguesa, timidamente “revista de fi losofi a política” e, depois, 

resolutamente “revista de cultura nacionalista”. Porém, antes de fazermos referência ao 

periódico, convém deixar uma nota em relação à revista que, pela primeira vez, empregou 

o termo Integralismo Lusitano.

De facto, foi no periódico Alma Portuguesa, cujo primeiro número foi editado em Maio 

de 1913, que foi usada a expressão “Integralismo Lusitano” pela primeira vez, termo que 

saiu da pena de Luís de Almeida Braga. Esta revista autodenominava-se órgão do “inte-

gralismo lusitano” e “revista de fi losofi a, literatura e arte, sociologia, educação, instrução e 

actualidade”, tendo apenas visto a luz por duas vezes; o segundo número é de Setembro 

de 1913, data que coincide com a reunião da Figueira da Foz.

Em relação ao “órgão ofi cial” do Integralismo, a Nação Portuguesa, está a ser preparado 

um trabalho de análise exaustiva de todos os artigos publicados nas onze séries deste 

periódico, de 1914 a 1938. As três primeiras séries irão estar disponíveis em formato digi-

tal, na Biblioteca Nacional, abarcando os anos de 1914-16 – 1.ª série –, 1922-23 – 2.ª série 

– e 1924-26 – 3.ª série41.

39 Quer-nos parecer que se trata da única personagem dos romances de Eça identifi cado como natural de 
uma localidade a sul do Tejo.

40 Data em que sai, na Bélgica, o segundo número da revista Alma Portuguesa.
41 Este trabalho já foi ultimado pelo autor deste artigo e por José Manuel Cordeiro, investigadores do 

Seminário Livre de História das Ideias da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa. Estão, neste momento, na rampa de lançamento as séries 4 a 6 (1926 a 1931). No n.º 26 de 
Cultura – Revista de história e de teoria das ideias, encontram-se dois artigos que tratam da 1.ª e 2.ª séries 
da Nação Portuguesa: Cordeiro, J., “Nação Portuguesa (1914-1916) – Que Integralismo Lusitano?” (pp. 139-

cultura 29.indd   252 27-11-2012   15:42:53



| 253

Dois anos após o aparecimento da Nação Portuguesa, dá-se a criação da Junta Central 

do Integralismo Lusitano, que em Abril de 1916 publicou o manifesto respectivo, sendo 

em Novembro publicadas as bases da sua organização. Esta primeira Junta Central 

do Integralismo Lusitano fi cou constituída pelos seguintes membros: Xavier Cordeiro, 

António Sardinha, Hipólito Raposo, João do Amaral, Pequito Rebelo, Alberto Monsaraz, 

Luís de Almeida Braga e Rui Enes Ulrich. De todos estes membros apenas dois não eram 

“jovens turcos”, isto é, tinham mais de trinta anos: Xavier Cordeiro e Rui Enes Ulrich; por 

essa razão Leão Ramos lhe chamará um “movimento de novos”. No entanto, não é só um 

movimento de prosélitos mas de apóstolos, como escreve o louletano: “faziam de cada 

novo integralista um apóstolo” (p. 4742), referindo-se este “faziam” aos membros da Junta 

Central, porque “o Integralismo (…) era uma cruzada” (p. 72).

Nas páginas seguintes, o licenciado em Direito deixa, bem claramente, escapar qual a 

“alma” do Integralismo: António Sardinha, Hipólito Raposo e Pequito Rebelo, nomeada-

mente o primeiro que, após a sua morte, fi cou conhecido como o “mestre”, tendo a sua 

idolatria, por alguns dos seus correligionários, raiado a quase, como agora se diz, disfun-

ção psicológica.

No ano anterior (1915), quando a invasão de Portugal pela Espanha estivera iminente, 

realizaram-se as Conferências da Liga Naval, depois reunidas em volume sob a designa-

ção de A Questão Ibérica. Nelas se pretendia “demonstrar que Portugal constituía uma indi-

vidualidade nacional característica, defi nida e inconfundível” (p. 47). Os temas e autores 

foram os seguintes: António Sardinha, “O território e a raça”; Hipólito Raposo, “A língua e 

a arte”; Luís de Freitas Branco, “ Música e instrumentos”; José Pequito Rebelo, “Aspectos 

económicos”; Rui Enes Ulrich, “ Colonizações ibéricas”; Adriano Xavier Cordeiro, “Direito e 

instituições”; Vasco de Carvalho, “Aspectos político-militares”; Luís de Almeida Braga, “Lição 

dos factos”. As conferências nunca chegaram ao fi m porque foram interrompidas pela revo-

lução de 14 de Maio; no entanto, elas são indispensáveis para o conhecimento da doutrina 

integralista, do seu ideário patriótico e da acção exercida por esta corrente doutrinária.

No ano de 1917, estando a Nação Portuguesa no seu interregno de seis anos que durou 

até 1922, aparece o diário integralista da tarde A Monarquia, cujo primeiro número saiu da 

escuridão a 12 de Fevereiro: “o seu intuito era doutrinar, continuando e difundindo numa 

esfera mais ampla a acção iniciada pela revista Nação Portuguesa” (p. 52). À volta deste 

periódico se foram fundando outros na província (vimos o caso da Ideia Nova em Silves) 

-154); Oliveira, P., “Da Filosofi a Política à Cultura Nacionalista. A segunda série da Nação Portuguesa (1922-
-1923)”, pp. 155-171.

42 Todas as citações, a partir deste momento, são extraídas da obra Integralismo Lusitano de Leão Ramos 
Ascensão, sendo apenas indicada, entre parêntesis, a página respectiva.
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e à volta da Junta Central iam-se formando Juntas Provinciais, Juntas Concelhias, Núcleos 

Paroquiais, Juntas Escolares como a de Coimbra e Lisboa43. É assim, quase em festa, que o 

Integralismo Lusitano chega às altas chefi as do Estado com Sidónio Pais, assunto acerca 

do qual fornecemos algumas notas. É necessário ter em conta que todos estes aconteci-

mentos relatados têm um poderoso pano de fundo: a Primeira Guerra Mundial e a questão 

das colónias. Este, quanto a mim, é um ponto obscuro no relacionamento dos integralistas 

com a República.

Voltando à nossa exposição, Sidónio Pais cai, literalmente, em Dezembro de 1918, e a 

conjuntura permite, em Janeiro de 1919, uma revolta monárquica que tem origem no 

Porto, tendo fi cado conhecida como Monarquia do Norte. Devemos atestar que o papel 

do Integralismo Lusitano nesta revolta é bastante dúbio. 

O que é facto é que a Junta Central do Integralismo Lusitano envia dois delegados ao 

Norte – A. Sardinha e L.A. Braga – com o intuito de adiar o movimento, esforço que não 

teve sucesso. A despeito disso, em Lisboa a resistência monárquica organizou-se no inte-

rior da fl oresta de Monsanto e, pelo menos, três integralistas estiveram presentes nos 

combates: P. Rebelo, A. Monsaraz e H. Raposo, que terá sido ferido. “Em Agosto de 1919, 

seis meses depois da restauração republicana no Porto, ainda as prisões estavam atulha-

das de monárquicos, enquanto milhares deles percorriam os caminhos ásperos do exílio 

(…) reapareceu o jornal A Monarquia, órgão do integralismo lusitano, sob a direcção fi rme 

e corajosa de Hipólito Raposo” (p. 64).

Durante o mesmo ano, dois delegados da Junta Central, J. P. Rebelo e L. A. Braga, des-

locam-se a Inglaterra com o fi to de se encontrarem, pessoalmente, com o rei exilado. O 

resultado desta iniciativa foi a Junta Central do Integralismo Lusitano desligar-se da obe-

diência ao rei deposto, visto ele se reconhecer, apenas, como monarca constitucional. Por 

esse conjunto de razões, a Junta Central declarava: “perante as respostas do Senhor Dom 

Manuel, ouvidas respeitosamente, com a mais escrupulosa lealdade reproduzidas [em A 

Monarquia de 20 de Outubro de 1919] e com a maior refl exão apreciadas – o sangue dos 

mortos e dos feridos, o infortúnio de todos os sacrifi cados e a nossa honra de portugueses 

e de monárquicos, impõem-nos o dever de declarar que a partir de hoje nos desligamos 

de toda a obediência ao Senhor Dom Manuel II que foi Rei de Portugal e nos afastamos 

inteiramente das suas direcções políticas” (citado na p. 68).

Deste modo, foi necessário escolher outro representante da realeza, tendo recaído a 

escolha na pessoa do fi lho de D. Miguel: D. Miguel II. No entanto, “em 1920, pela renúncia 

do Senhor Dom Miguel II e a do seu primogénito, o Duque de Viseu, o velho partido legiti-

43 A Junta Escolar de Lisboa do Integralismo Lusitano publicava uma revista intitulada Política.
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mista e o Integralismo Lusitano reconheceram no Príncipe Dom Duarte Nuno de Bragança 

o legítimo herdeiro do Trono de Portugal. O Senhor Dom Duarte tinha então 13 anos. Para 

tutelar os direitos do jovem Príncipe durante a sua menoridade, foi designada a Senhora 

Infanta Dona Maria Aldegundes de Bragança, fi lha de El-Rei Dom Miguel I, cuja acção 

durante as incursões fora notabilíssima” (p. 72).

A 17 de Abril de 1922 é assinado, em Paris, o pacto conluiado entre os dois ramos da 

Casa de Bragança, onde se reconhecia a realeza de D. Manuel II, sem que se acautelasse 

a sua sucessão, na pessoa de D. Duarte Nuno, pois o rei não tinha descendentes (ver 

Anexo I). A Junta Central do Integralismo viu-se perante um facto consumado, ao qual era 

impossível obedecer e, para que não fosse uma força de bloqueio à união monárquica, 

“a Junta Central resolveu suspender a sua actividade, bem como a publicação do jornal 

A Monarquia” (pp. 80-81) – (Anexo III). No entanto, “o golpe fora profundo em demasia. O 

certo é que a organização, praticamente, se dissolveu e – pior ainda – os integralistas se 

dispersaram” (p. 84).

Com a suspensão da actividade política convém, neste momento, fazer um ponto de 

situação no que se refere à Junta Central do Integralismo Lusitano. O primeiro a aban-

donar esse órgão foi R. E. Ulrich; em 1919 mais dois membros não se encontravam já no 

seu seio, X. Cordeiro, por ter falecido, e João do Amaral, por ter emigrado. Por outro lado, 

os enviados a Paris pela Junta Central, A. Monsaraz e L. A. Braga, que tinham sido pres-

sionados pela Infanta Aldegundes a aderir ao chamado Pacto de Paris, foram também 

afastados. Ficou a Junta Central do Integralismo constituída pelos seguintes membros: A. 

Sardinha, H. Raposo, P. Rebelo, Rolão Preto e Afonso Lucas. 

Posteriormente, em Novembro de 1925, quando “fi nalmente, verifi cando a inutilidade 

dos seus esforços a Senhora Infanta denunciou esse Pacto” (pp. 79-80), a Junta Central 

anunciou o seu regresso à actividade política e A. Monsaraz e L. A. Braga foram reintegra-

dos; contudo, “era tarde. O Integralismo, como organização política, não mais se recompôs.” 

(p. 81). Se juntarmos a esse facto a morte do “mestre” A. Sardinha, em 10 de Janeiro de 1925, 

nada de mais verdadeiro poderá ser dito sobre o movimento do Integralismo Lusitano.

Antes dos sucessos agora relatados, apenas um facto é digno de menção: o reapareci-

mento do periódico, em Julho de 1922, Nação Portuguesa, agora com o subtítulo de Revista 

de cultura nacionalista, sob a direcção de A. Sardinha. Segundo Leão Ramos Ascensão, “a 

acção exercida, de 1922 a 1925, pelo grande mestre do nacionalismo tradicionalista por-

tuguês e a infl uência da sua revista nos meios cultos foram consideráveis (…) dele pôde 

dizer, à sua morte, em 10 de Janeiro de 1925, o jornal espanhol Correo de la Mañana: ‘Foi o 

maior agitador de ideias que houve em Portugal depois de Antero de Quental’” (p. 89). E 

acrescenta o natural de Loulé: “a acção política de António Sardinha neste período extra-

Leão Ramos Ascensão e o Integralismo Lusitano
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ordinário, em que estava a atingir a pujança das suas faculdades, exerceu-se mais inten-

samente no campo da revisão histórica[44] (ele foi o percursor de tudo quanto se tem feito 

nesse campo), nos ensaios de crítica literária e fi losófi ca, no apostolado de uma política de 

amizade peninsular, sem dúvida desejável, no debate, enfi m, dos grandes problemas do 

pensamento, fora de todas as paixões suscitadas pelas pugnas políticas” (p. 90).

É o próprio Leão Ascensão quem confessa que o estado do Integralismo era de tal 

ordem, após o Pacto de Paris e a morte de A. Sardinha, que se ponderou a adesão em 

bloco à situação após o 28 de Maio de 1926. Nas suas próprias palavras: “pesa-me dizê-lo, 

mas a verdade é que, logo após o 28 de Maio, chegou a pôr-se a questão da adesão em 

bloco à nova situação” (p. 97). Tal não veio a acontecer. No entanto, “em 1930, o Governo 

publicava um manifesto em que se expunha o programa da União Nacional e, pela boca 

do Dr. Oliveira Salazar, defi nia um pensamento político nitidamente anti-liberal e anti-

-democrático, que dava satisfação a muitas reivindicações integralistas” (p. 99).

Faltava, apenas, resolver a questão dinástica: “em Setembro do mesmo ano, em carta ao 

seu Lugar-Tenente, o Senhor Dom Manuel removia os últimos obstáculos à solução dessa 

questão, declarando peremptoriamente que punha uma única condição para reconhecer 

o Senhor Dom Duarte como seu sucessor: que o Senhor Dom Duarte, por sua vez, o reco-

nhecesse como Rei de Portugal” (p. 102). As difi culdades tinham sido removidas. Quando, 

em 1932, D. Manuel II morre no exílio sem descendência, os monárquicos agrupam-se 

à volta de D. Duarte Nuno. Deste modo, “feita a união monárquica, a Junta Central do 

Integralismo Lusitano e o movimento que ela chefi ava dissolveram-se [Anexo IV]. Estava 

cumprida a sua missão” (p. 105). 

Não estava, mas essa é outra história45!

44 O papel dos integralistas foi fundamental neste campo. A reabilitação de algumas fi guras históricas 
(D. João VI, Carlota Joaquina, D. Miguel, o papel da Companhia de Jesus e a valorização da história 
do século XVII, ou ainda a fi gura de Nuno Álvares Pereira) é labor dos integralistas. Essa reabilitação 
veio fornecer um contrapeso à história de feição liberal. No entanto, a imagem que os integralistas têm 
da história é semelhante àquela que Eça de Queiroz atribui a Pinheiro Chagas: “Outro qualquer ter-se-
-ia contentado em folhear um livro de história, para colher, aqui e além, datas ou nomes de batalhas. 
Você, não. Você encerrou-se dentro da História, como Carlos Magno, revolvendo o pó dos antepassados, 
procurando penetrar-se da nobre fé que os fez grandiosos, dormindo com as façanhas do Condestável 
Nun’Álvares debaixo do travesseiro, para surpreender e poder imitar as palpitações daquele puro cora-
ção de herói. In-fólios, códices, manuscritos, memórias, forais, crónicas – tudo você absorveu. Mil vezes 
você passou e repassou, como diz Michelet, o sombrio rio dos Mortos. Dia a dia, reviveu todo o passado 
épico. E enfi m uma hora chegou em que você decerto se considerou digno de ter recebido em Sagres, 
nalguma véspera de partida de caravelas, as confi dências sublimes do infante D. Henrique.” Brasil e 
Portugal in “Notas Contemporâneas”, Obras de Eça de Queiroz, Vol. II, Porto, Lello & Irmão, s/d, p. 1397.

45 Entre outros factos que poderiam ser aduzidos, veja-se a parte em destaque da nota do Anexo IV.
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Anexo I

O Pacto de Paris

Os abaixo assinados, analisada detidamente a situação política do País e cônscios de que 

interpretam o sentir da grande maioria dos monárquicos portugueses que são a maio-

ria do País, desejando sincera e lealmente ver terminadas as dissenções entre a Família 

Monárquica, que só aproveitam aos partidos da república, com grave prejuízo da nossa 

Causa e do nosso País;

Ouvidos os seus Augustos Mandantes e por Eles devidamente autorizados, declaram:

O primeiro signatário: a) que o seu Augusto Mandante, na falta de herdeiro directo, acei-

tará o Sucessor indicado pelas Cortes Gerais da Nação Portuguesa.

b) Igualmente aceitará as resoluções das mesmas Cortes, quanto à Constituição Política 

da Monarquia Restaurada.

c) Que de acordo com a Santa Sé será resolvida a questão religiosa, mediante diploma a 

ser submetido às Cortes.

Pelo segundo signatário foi dito: que perante as declarações anteriores o seu Augusto 

Mandante pedia e recomendava a todos os seus partidários que acatem como Rei de 

Portugal o Senhor Dom Manuel II e que se unam lealmente sob a mesma bandeira que 

abriga todos os Monárquicos, que é a bandeira da Pátria e a Bandeira que há-de salvar 

Portugal.

Feito em Paris, aos 17 de Abril de 1922

Aires d’Ornelas

Conde d’Almada e Avranches

(Leão Ramos Ascensão, Integralismo Lusitano, pp. 191 a 192.)

Leão Ramos Ascensão e o Integralismo Lusitano
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Anexo II

Através das Revistas e dos Jornais

EM COIMBRA

Não esmorece a J. E. de Coimbra no seu trabalho de propaganda da boa doutrina. Eis 

o que, a propósito, escrevia na Época de 21 de Abril em carta de Coimbra o seu redactor, 

nosso prezado amigo e distinto jornalista, Dr. Augusto Morna:

“A Junta Escolar Integralista da Universidade de Coimbra, que este ano tem demons-

trado uma bela actividade combativa, continua, dentro da sua posição de luta, a dar sinais 

de vigorosa vitalidade.

Na sua pequenina sala, mantida a custo de sacrifícios dignos de nota durante um ano 

inteiro de propaganda activa, têm-se lido conferências, feito discursos, encarado questões 

actuais através do prisma nacionalista, que estabelecem um contraste frisante com a abulia 

modorrenta dos “pintainhos de Rousseau”. Desde o Dr. Hipólito Raposo e Dr. Rolão Preto, dois 

dos mais grados lidadores da Reconquista, até aos mais humildes e desconhecidos escola-

res, que começam despertando para a vida das realidades sociais, iluminados pelos princí-

pios depuradores do Integralismo, todos têm vindo dizer ali as fortes razões pelos quais o 

seu nacionalismo de princípio logicamente se realiza num monarquismo de conclusão.

Ainda ontem nova conferência se realizou na sala da Junta Escolar. Conferente Leão 

Ramos Ascensão, secretário da Junta, terceiranista de direito. Espírito naturalmente com-

bativo, a sua palestra teve um carácter de impressionante actualidade, sob o tema de 

“Fascismo, anti-fascismo e monarquia hereditária”.

Depois de fazer uma breve exposição do que fora o carácter primitivamente republi-

cano do fascismo, a sua aceitação, depois, do facto monárquico, Leão Ascensão tratou das 

repercussões nos vários países europeus das doutrinas ditatoriais da Itália rinovata.

Mereceu-lhe especial análise o delírio nervoso do Sr. Raul Proença, que vê no fascismo a 

segunda edição, correcta e aumentada dos terrores da inquisição.

S. Ex.ª do alto das colunas doutorais da Seara Nova, pontifi cando para o gentio espan-

tado, clama contra o canibalismo bárbaro dos rapazes fascistas: homens queimados vivos, 

presos submetidos a trato de polé, horripilantes maquinações contra a Liberdade e a 

Bondade Humana. Um “engano” do Sr. Raul Proença: o Sr. Amendola, coitado, vítima das 

sevícias dos fascistas, segundo a pena de oiro do articulista seareiro, declara à hora da 

morte que não teria ela consequência dos maus tratos dos seus adversários, e pede que 

esse caso não seja explorado como o do socialista Mateotti.

Passa em seguida o conferente a falar na Cruzada Nun’Álvares, pela qual confessa a 

mais franca simpatia. Mas a Cruzada não conclui. Não lhe dá a garantia de uma estabili-
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dade governativa inadiável. E pouco a pouco, argumentando com vigorosa lógica, Leão 

Ascensão proclama a solução única, a garantia fi rme de uma nova ordem social: a monar-

quia anti-parlamentar, tradicionalista, católica, de que o fascismo português, se portu-

guês se pode chamar a um fenómeno político de tão vincadas raízes italianas, não pode 

ser senão o prólogo organizador. E ai dele, se assim não for! Porque a ditadura é sempre 

um meio transitório de preparação, alguma coisa tem de sair do seu trabalho gestador. 

Voltaremos então à anarquia individualista em que nos debatemos? Só a Monarquia 

Integral, dos Municípios e das Corporações pode dar à Nação a paz que condicione todo 

o progresso”.

Todos os que na N. P. trabalham abraçam em Leão Ramos Ascensão, uma das mais bri-

lhantes certezas do nosso movimento.

(Nação Portuguesa, 3.ª Série, n.º 11, 1926, pp. CCXXXVIII-IX.)

Leão Ramos Ascensão e o Integralismo Lusitano
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Anexo III

A Atitude da Junta Central do Integralismo Lusitano perante o Pacto de Paris

INTEGRALISMO LUSITANO

Tendo tomado conhecimento do texto do acordo dinástico fi rmado pelo senhor Conde 

de Almada e Avranches como representante de Sua Alteza a Senhora Infanta D. Maria de 

Aldegundes de Bragança, tutora do Príncipe Real Senhor Dom Duarte Nuno, e pelo Senhor 

Conselheiro Aires de Ornelas, como representante do Senhor Dom Manuel II – a Junta 

Central do Integralismo Lusitano, coerente com as suas anteriores declarações e procedi-

mento, torna públicas as resoluções seguintes:

1.ª – Verifi cando que no referido acordo não foram salvaguardados os princípios da 

Monarquia Portuguesa, reconhece com mágoa a impossibilidade moral e política de pro-

mover a sua execução, retomando desde hoje a sua independência.

2.ª – Para que não possa atribuir-se ao Integralismo Lusitano a responsabilidade de 

retardar ou prejudicar o advento da Monarquia, suspende imediatamente a sua activi-

dade de organização política, até que as circunstâncias demonstrem que só os processos 

e doutrinas do Nacionalismo podem assegurar a certeza da restauração.

3.ª – Afi rma o seu propósito de continuar o combate à república, pela defesa e propa-

ganda doutrinária dos princípios do Integralismo Lusitano, enquanto não lhe for dado lutar 

de novo no campo da acção política pela proclamação da Monarquia dos Municípios e das 

Corporações cujas Cortes Gerais aclamarão por direito o Rei Legítimo, reconhecendo-o na 

Pessoa de Sua Alteza Real, o Senhor Dom Duarte Nuno de Bragança.

4.ª – Dando conta desta atitude às Juntas Provinciais e Municipais, aos Núcleos Paroquiais, 

às Juntas Escolares e a todos os seus fi liados, protesta-lhes o justo louvor pela lealdade 

com que, através dos maiores perigos, perseguições e sacrifícios, souberam honrar os seus 

compromissos e testemunha-lhes o mais profundo reconhecimento pelas demonstrações 

de apreço que lhes fi cou devendo.

Lisboa, 4 de Maio de 1922

(Leão Ramos Ascensão, Integralismo Lusitano, pp. 193 a 195.)
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Anexo IV

Integralismo Lusitano

Em cumprimento das ordens de El-Rei e de quem dignamente O representa em Portugal;

Tendo em consideração os documentos políticos ultimamente publicados que conver-

teram a Causa Monárquica num amplo organismo que abrange a totalidade dos portu-

gueses obedientes à suprema autoridade e direcção de El-Rei o Senhor Dom Duarte II;

A Junta Central do Integralismo Lusitano, inspirada no mais alto interesse nacional e 

segura de bem servir a Doutrina da Salvação Pública que há perto de vinte anos teve o 

destino de formular e até agora o encargo e honra de manter infl exivelmente, resolve:

1.º – Saudar com o mais profundo respeito na Pessoa de El-Rei Duarte II, o Descendente, 

Sucessor e Representante Legítimo de Dom Afonso Henriques, Fundador da Nacionalidade, 

de Dom João I e de Nun’Álvares que a emanciparam e de Dom João IV que a libertou do 

domínio castelhano;

2.º – Saudar o Lugar-Tenente de El-Rei, Conselheiro João d’Azevedo Coutinho, personifi -

cação viva das virtudes cívicas e militares da nossa raça, por seus feitos heróicos já procla-

mado benemérito da Pátria;

3.º – Congratular-se sinceramente pela união dos monárquicos portugueses, hoje forta-

lecidos pela identidade de pensamento, de comando e de acção;

4.º – Dirigir a expressão do seu melhor apreço àqueles monárquicos, fi eis à realeza do 

Senhor Dom Manuel II até à sua morte, que, na compreensão do verdadeiro dever de por-

tugueses e à voz das suas convicções, reconheceram em El-Rei Dom Duarte II, o Chefe 

da Casa de Bragança e o Continuador da Dinastia a que está ligado indissoluvelmente o 

encargo tradicional da grandeza, da honra e da independência nacional;

5.º – Saudar os monárquicos portugueses do nosso Ultramar e os que vivem no estran-

geiro, especialmente os das organizações do Brasil, os quais na hora incerta em que alguns 

vacilavam por fraqueza moral ou condenáveis acomodações, souberam manter erguida a 

bandeira do defi nitivo resgate de Portugal;

6.º – Saudar comovida e gratissimamente aqueles leais portugueses, os mortos e os 

vivos, que através dos sacrifícios, dos perigos e das horas más do infortúnio, confi aram na 

sua direcção política, aceitando-a e seguindo-a até ao dia de hoje, em que alguns dos prin-

cípios fundamentais das nossas reivindicações, por cuja defesa tantos integralistas foram 

perseguidos e presos, já são proclamados de salvação nacional pelos próprios poderes da 

República;

7.º – Por julgar cumprida a sua missão, delibera, fi nalmente, dissolver-se e declarar dis-

solvida a organização política do Integralismo Lusitano, recomendando por último dever 

Leão Ramos Ascensão e o Integralismo Lusitano
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a todos os componentes das Juntas Provinciais, das Juntas Municipais, Núcleos e Juntas 

Escolares, que aceitem na organização nova da Causa Monárquica os lugares e situações 

que lhes forem atribuídos e os sirvam com a mesma dedicação e lealdade, certos de que, 

ao procederem assim, esta Junta e os seus dirigentes de ontem, contribuem para o revigo-

ramento da última e primeira reserva de salvação pública que tem a sua expressão política 

na Monarquia e no Rei.

Viva Portugal.

  A JUNTA CENTRAL

(Integralismo Lusitano, Vol. II, fasc. IV, Julho de 1933, pp. 239 a 24046.)

46 No entanto, na mesma revista, pp. 241 a 242, era publicado o seguinte esclarecimento: “pela nota publi-
cada neste fascículo, deixam de existir a organização política do Integralismo Lusitano e o organismo 
que a tem dirigido. Estes factos se atestam para conhecimento de amigos e adversários, os quais fi ca-
rão sabendo que os monárquicos portugueses obedecem todos às direcções da Causa Monárquica, nos 
diversos graus da sua hierarquia. A designação Integralismo Lusitano, de hoje em diante, exprimirá apenas 
um conceito doutrinário, a reivindicação totalitária dos princípios da Monarquia Portuguesa que continua-
rão a ser expostos e defendidos nesta revista, sob a exclusiva responsabilidade pessoal dos seus directores” 
(itálico nosso).

cultura 29.indd   262 27-11-2012   15:42:53



| 263

O corpo é uma chama: 
do design actual ao corpo virtual

Rui Dias*

De formas mudadas em novos corpos leva-me o engenho a falar.

Ovídio

1. Corpo(s) 

Robots, mannequins e hologramas. Cyborgs e simbiontes. Clones. São fi guras diagnosti-

cadas em torno do corpo contemporâneo, que se faz corpo futuro. São duplos, são espec-

tros, são quimeras. São imaginários, são reais1.

É certo ser necessária uma revisão crítica do corpo. Assim nos ditam as práticas sociais 

e culturais da contemporaneidade. Assim nos ditam as concepções de beleza: cosmé-

tica, lifting, lipoaspiração, implantes de silicone, cirurgia plástica; bodybuilding; piercing, 

tatuagem. Assim nos dita a saúde: regimes alimentares; regimes físicos – fi tness, aeróbica; 

fármacos; cirurgia reconstrutiva, próteses médicas. Assim nos ditam os desportos de alta 

competição e os desportos radicais. Assim nos ditam as tecnologias da informação: acção 

à distância, telepresença, corpos “virtuais”. Assim nos ditam as biotecnologias: manipula-

ção genética, clonagem. Assim nos dita a tecnociência. 

Consumo, globalização, tecnologia, circulação total da informação. Liberdades, con-

trolos, fundamentalismos. Em tempo de ansiedades e inquietações o corpo é tomado 

de assalto. Tempo de um corpo esquadrinhado pela ciência, que nele disseca e poten-

cia transformações; tempo de formalização dessas transformações pelas tecnologias da 

* CIAUD da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa/Universidade Lusíada de Lisboa.
1 Para uma compreensão destes “corpos” contemporâneos/actuais, ver os diagnósticos de Baudrillard, 

1991 [1981] e 1996 [1976], e de Haraway, 1991 e 1995. Em Baudrillard sucedem-se o robot, o mannequin, 
o holograma e o clone, como novos modelos para o corpo (ou para o substituir). Haraway apresenta 
as fi guras híbridas do cyborg e do simbionte. Considerando por exemplo a fi gura do cyborg, Haraway 
proclama: “we are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism; in short, we 
are cyborgs. The cyborg is our ontology; it gives us our politics. The cyborg is a condensed image of both 
imagination and material reality, the two joined centres structuring any possibility of historical transfor-
mation.” (1991, p. 150). Referimos algumas destas fi guras em Dias, 2005.
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vida. Tempo de consumos e obsolescências do corpo; e tempo, paradoxal, de controlo 

dos seus excessos. Tempo para a acção de uma biopolítica e bioética do corpo. Tempo 

de resposta, muito imediata, das esferas da cultura e dos media, exímias com os seus 

próprios bisturis, pródigas em expor desassossegos, ávidas em gerar múltiplos refl exos 

– através das suas micronarrativas: representações e fi gurações, construções e descons-

truções, operadas pelas artes plásticas e visuais, literatura, cinema, televisão, publici-

dade, moda. 

A contemporaneidade/actualidade vai-se processando por impulsos tecno-bio-cultu-

rais, onde o “tecno” tem tendência para se fundir com o “bio” e já não somente para colo-

nizá-lo2 – fusão tendente para a emergência de novos produtos culturais e comerciais3, o 

que legitima, cada vez mais, um corpo cultural, aberto à lógica disseminada dos produtos.

O corpo prossegue, agora de um outro modo, mais intenso, um longo caminho cultu-

ral4. Porque o corpo na História sempre foi elaboração e artifício: construção das constru-

ções da cultura, da ciência, da medicina e dos poderes. Foi sempre fi gura em permanente 

(re)construção, reunião ou fragmentação de visões diversas. 

“Esquadrinhável” e “moldável” nesse sentido, o corpo confronta-se hoje com uma multi-

plicidade de incursões e de seus refl exos. Por exponencial emergência do poder imagético 

que sempre teve5, agora seduzido visceralmente, o corpo é passível de ser, literalmente, 

transformável na carne e no gene, qual produto, qual imagem manipulável. Derivas e plas-

ticidades tecno-culturais do corpo – o seu envolvimento com toda a fragmentação cultu-

ral – que o abrem a renovadas ordens de leitura. 

O corpo contemporâneo é um templo para os nossos cultos. Um lugar, a um só tempo, 

de sublimidades e futilidades. O objecto dos objectos6, a imagem das imagens – ainda 

que por vezes pareça ser só mais um (objecto-artifício), ser só mais uma (imagem). É certa-

mente um lugar de aparências, uma superfície de inscrições, uma coisa manipulável, uma 

plataforma de descodifi cações e recodifi cações, um vitral feito de fragmentos. 

2 Convocamos aqui Deleuze: “As forças no homem entram em relacionamento com forças do de-fora, 
as do silício que tira a desforra do carbono, as dos componentes genéticos que se desforram do orga-
nismo, as dos agramaticais que tiram desforço do signifi cante” (1998 [1986], p. 178). Pairará também por 
aqui a fi gura do monstro do Dr. Frankenstein, essa já longínqua mas seminal criação, manta de retalhos 
humana, fi gura tão inocente quanto maldosa (Shelley, 2001 [1818]). 

3 Haraway, 1997. Veja-se o caso do OncoMouse™. 
4 Tucherman, 1999.
5 Tibon-Cornillot, 1997 [1992].
6 “Na panóplia do consumo, o mais belo, precioso e resplandecente de todos os objectos – ainda mais 

carregado de conotações que o automóvel que, no entanto, os resume a todos é o CORPO” (Baudrillard, 
1995 [1970], p. 136).
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É um corpo em projecto7. Parece, de facto, mais coisa de cultura do que da “natureza”. 

Tem toda a aura da cultura contemporânea. Cultura do lixo e do céu, suportada e povoada 

por todos os produtos, imagens, códigos e simulacros; materialidades e imaterialidades; 

fragmentos; ambiguidades. E o corpo parece particularmente disponível para assimilar 

esse mundo, para se deixar contaminar. Para se elevar ou ruir. 

O corpo constrói-se socialmente8. O corpo modifi ca-se9. Não pode sair incólume. 

Adquire múltiplas possibilidades. Transforma-se no metabolismo ou na aparência, mis-

tura-se, duplica-se, estilhaça-se. É coisa em permanente realização, é um desígnio dos nos-

sos tempos. É urgente, pelas coisas artifi ciais e culturais que nele se cruzam em velocida-

des contemporâneas. Urgente pelas suas presenças desmultiplicadas por tais velocidades. 

Continuamente urgente para refl exão. E por isso é necessária uma crítica do corpo. Crítica 

que tem sido operada por diversas áreas disciplinares do saber e do fazer: da Antropologia 

à Filosofi a, da teoria social à teoria crítica e cultural, da Ciência à Arte. Talvez menos por 

parte da cultura de Design, paradoxalmente.

2. Uma senda

O Design – uma das disciplinas responsáveis pela construção do mundo das coisas10 e 

pela fabricação de novas realidades, e uma actividade fundamentalmente projectual (de 

cariz teórico-prático), mas também discursiva, que se articula, no contexto contemporâ-

neo, com inúmeras áreas do pensamento e da acção; com a esfera empresarial e institucio-

nal num mundo globalizado; que remete, constantemente, para as muitíssimo abrangen-

tes esferas da comunicação e da cultura, mas também da ciência; que recorre frequente-

mente, na criação dos seus objectos, a imagéticas e emotividades extraídas da “vida real” 

e dos media; e que, aparentemente, com tudo parece relacionar-se e tudo parece querer 

abarcar11 – integra a esfera do corpo? Refl ecte convenientemente sobre tal assunto? O 

7 “Tornámo-nos responsáveis pelo design dos nossos próprios corpos” (Giddens, 1997 [1991], p. 96).
8 Shilling, 1993.
9 Featherstone, 2000.
10 No presente artigo consideram-se sobretudo os objectos físicos/materiais do Design – utensílios, vestuário, 

etc. – característicos do Design de Produto, mas também do Design de Moda. Não nos ocuparemos da 
produção gráfi ca, impressa ou digital, nem das práticas de transformação do espaço e dos ambientes. Rela-
tivamente às práticas do espaço, que também lidam com materialidades, pode consultar-se Hall, 1986 [1966].

11 Foster, 2002 e 2003 [2002]; Mau, 2004. Na obra de Mau pode ler-se, na contracapa, “Massive Change is 
not about the world of design; it’s about the design of the world.”, proposta limite em tom algo panfl e-
tário. Por seu turno, Foster, ao abordar a tendência do Design contemporâneo para com tudo se iden-
tifi car e tudo querer abarcar, sugere a possibilidade de uma autonomia possível para a disciplina: uma 
“autonomia estratégica”, posição com a qual nos identifi camos.

O corpo é uma chama: do design actual ao corpo virtual
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Design, que possui uma relação tão estreita e privilegiada com o mundo dos objectos 

artifi ciais, não deveria pressupor uma relação muito próxima com o corpo? 

Tal ligação estabelece-se de imediato. Basta que pensemos em qualquer objecto – nos 

de Design12, como em todos os da cultura material. 

O homem é um corpo esquisito, que não tem o centro de gravidade em si mesmo.

A nossa alma é transitiva. Precisa de um objecto que a afecte, como seu complemento 

directo, imediatamente. 

Trata-se da relação mais grave (de modo algum da ordem do ter, mas do ser).13

O Homem – o seu corpo-alma – necessita de um objecto para “ser”, seja este uma obra 

de arte ou um objecto banal. Todos os artefactos criados pelo Homem do corpo partem, 

porque com o seu esforço são produzidos. E logo, imediatamente, ao corpo tornam: con-

vergem, cruzam-se com ele de diversos modos. Coincidem com os seus percursos, acções 

e gestos. Com ele dialogam, ou se confrontam, na sua esfera de acção. Pelo corpo são 

manipulados e incrementam-lhe a performance; localizam-no ou deslocalizam-no; pou-

sam-lhe sobre a pele; com ele colidem e a ele se unem; a ele se fundem, penetrando-lhe a 

carne ou solvendo-se na sua matéria e humores; integram o corpo; duplicam-no; ou então 

são responsáveis pelo seu desaparecimento. São a vida e a morte do corpo. A colher, o 

garfo ou a faca prolongam e amplifi cam a acção da mão; na cadeira ou na cama o corpo 

repousa; o automóvel ou o avião deslocam-no velozmente; a roupa protege-o, denuncia 

ou esconde-lhe as formas, dá-lhe uma segunda pele (pele-máscara, com signifi cado, pele 

simbólica); a prótese da medicina substitui um membro ausente ou permite que o coração 

continue a bater; o alimento e o medicamento pelo corpo são assimilados e pelo corpo 

são expelidos, alteram-lhe o metabolismo; o computador pode (des)codifi cá-lo e fazer 

dele fi gura “virtual”; a acção e efeito da arma é-lhe letal. 

Tais objectos podem ser, relativamente ao corpo, prolongamentos, protecções, contra-

pontos, negativos, “contra-corpos”. Podem dar-lhe conforto ou desconforto, causar-lhe 

bem ou mal-estar, prazer ou dor; podem ser atraentes ou repelentes aos sentidos. O corpo 

habitualmente deles se usa, ou deles tira usufruto, mas os objectos também podem ser-

-lhe fatais. Regra geral, os objectos complementam ou completam o corpo, constituindo 

12 Esclarecemos aqui que alguns teóricos consideram o Design como uma prática ancestral, e que o Homem 
sempre foi um designer (Ricard, 1985; Cross, 2006; Flusser, 2010 [1993]); outros consideram que só é perti-
nente falar em Design a partir da Revolução Industrial (Dorfl es, 1978 [1963]; Maldonado (1999 [1976]).

13 Ponge, 1996, p. 133 (os sublinhados são do autor). Citado do poema “O Objecto é a Poética” / “L’Objet, 
c’est la Poétique”, editado originalmente na obra Nouveau recueil, Paris, Gallimard, 1967. 
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com ele uma unidade quase simbiótica: o instrumento (o talher ou o computador), a pró-

tese médica interna ou externa (um órgão ou um membro artifi cial), enquanto objectos 

que prolongam a acção do corpo, formam com este sistemas de limites indefi nidos. Onde 

acaba um e começa o outro? As técnicas do corpo14 prolongam-se nas técnicas e tecnolo-

gias dos objectos15, e ao corpo regressam, visceralmente. 

Outros artefactos, como o vestuário e os adereços, uma cadeira, o telemóvel ou o leitor 

de música portátil, fazem o corpo assumir uma pose social, cultural e comunicacional. O 

conjunto de objectos implicados com o corpo contamina-o por aculturação, e todos con-

tribuem, certamente, para o contínuo processo da sua construção/transformação social.

O corpo fi ca à mercê dos objectos, tal como os objectos estão à mercê do corpo. Objectos 

e corpo formam ligações, relações por vezes paradoxais: há objectos à imagem do corpo, 

assim como há corpos à imagem dos objectos; os objectos também são “corpos”, o corpo 

também é objecto. Objectos e corpo são mutuamente permeáveis. Há sempre qualquer 

conexão entre os dois. 

O Design agirá, com certeza, na ponderação daquelas relações, habitualmente com 

boas intenções, no fi to do conforto, do bem-estar, da funcionalidade, da performance ou 

da beleza. O recurso frequente à Antropometria, à Ergonomia ou à Biónica é a prova de 

uma intencionalidade do Design em entender os laços de proximidade entre os objectos 

e o corpo. 

O Design parte do corpo16 e projecta objectos para o corpo, evidência que, por si, talvez 

não baste para se poder falar num efectivo e frutuoso diálogo entre a esfera do corpo (nas 

suas variadas problemáticas, dimensões e implicações) e a esfera cultural do Design. 

Porque, apesar da óbvia ligação do Design ao tema do corpo, este, frequentemente, 

apenas surge associado à prática projectual de modo demasiado parcial: por via das referi-

das considerações antropométricas e ergonómicas – em particular no Design de Produto; 

ou por via da consideração da sua “apresentação” – em particular no Design de Moda – 

14 Mauss, 2006 [1950 (1934)].
15 “A (…) noção de utensílio deve ser retomada a partir do mundo animal, pois a acção técnica, está pre-

sente, quer entre os invertebrados quer entre o homem pelo que não seria possível limitá-la às únicas 
produções artifi ciais de que detemos o privilégio exclusivo. No caso do animal, o utensílio e o gesto 
confundem-se num único órgão em que a parte motora e a parte actuante não mantêm entre si qual-
quer solução de continuidade. A tenaz do caranguejo e as suas peças mandibulares confundem-se com 
o programa operatório através do qual se traduz o comportamento de aquisição alimentar do animal. O 
facto do utensílio humano ser amovível e das suas características não serem específi cas mas sim étnicas 
não altera fundamentalmente a questão” (Leroi-Gourhan, 1987 [1965], p. 33). 

16 “O design, tal como eu o compreendo, é uma modulação da relação entre o corpo humano e o ambiente 
na medida em que ela é modifi cada pela tecnologia. A tecnologia vem do corpo humano e o design dá-
-lhe sentido” Kerckhove, 1997 [1995], pp. 214-15.

O corpo é uma chama: do design actual ao corpo virtual
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não raro, de um modo estereotipado. Contudo, ocupando-se da concepção de objectos 

do quotidiano – dos objectos-imagem tão confi guradores da comunicação e da cultura 

do nosso tempo –, escapa ao Design uma visão mais abrangente, crítica e intencional. 

Apesar de tudo, certamente por via dos debates operados na contemporaneidade, alguns 

objectos de Design trazem hoje, de modo explícito, novas ordens de relação ao corpo, 

favorecendo uma refl exão que traz a lume tais ligações17.

Aproveitando esta consideração recente, devem investigar-se os modos como tanto a 

teoria e a crítica de Design como a prática consideram o corpo para a progressiva constru-

ção de uma sua visão crítica e operativa para o campo disciplinar. 

O Design deve ocupar-se do corpo, cada vez mais. Crê-se que a compreensão aprofun-

dada e informada sobre o corpo, por parte dos designers, será da maior utilidade para a 

prática de uma actividade que projecta, constantemente, “com” o corpo e “para” o corpo, e 

deve cumprir uma função ética reguladora: social, cultural, ecológica, humana.

Trata-se, como sempre, de projectar para a qualidade de vida18 o que, claramente, passa 

por um melhor entendimento do que hoje se “joga” no corpo. 

É premente consolidar este tema na cultura de Design, porque hoje, mais do que nunca, 

é nossa convicção que deve ser considerado e debatido, para uma regulação contínua dos 

processos – éticos, estéticos – associados ao corpo na vida das sociedades contemporâneas.

3. Ligações

Ligar é desde logo perceber que qualquer objecto de produção humana não “existe” 

sem o corpo e o seu gesto19. É o gesto que o produz e é o gesto que lhe confere sentido. 

Os objectos são exteriorizações do corpo (dos órgãos, da memória), mas para o corpo 

17 A título exemplifi cativo, considerem-se os seguintes eventos: a exposição Skin: Surface, Substance + 
Design, realizada em Nova Iorque no Cooper-Hewitt Nacional Design Museum, Smithsonian Institution 
(Lupton, 2002) e os Life Science Design Conference & Life Science Design Award: Concepts, realizados em 
Essen (Deutschmann e Zec, 2006). Vejam-se os objectos e os discursos que veicularam.

18 “La más primitiva creatividad, la que se limitaba al desarrollo-invento de los primeros útiles, tenía como 
fi nalidad única permitir la supervivencia de la especie, propiciando las condiciones de vida básicas. Crear 
toscas herramientas para cazar y defenderse, ingeniarse un rudimentario cobijo y una vestimenta para 
protegerse, fueron actos decisivos para el porvenir de la especie. Con ellos se inicia una marcha ascen-
dente que persigue una continua superación de la realidad. De hecho, esa pulsión creativa que late en 
el ser humano, y que constituye su diferencia biológica, le induce, de modo natural, a buscar una mejora 
constante en sus condiciones de vida.

 El desarrollo, control y reajuste de esas cosas artifi ciales que nos auxilian día a día continúan siendo los 
factores que nos permiten mejorar la calidad de vida. En consecuencia todo lo que el hombre hace con 
su capacidad creativa debe tender hacia ello” (Ricard, op. cit., pp. 9-11).

19 “O utensílio só existe realmente no gesto que o torna tecnicamente efi caz” (Leroi-Gourhan, 1987 [1965], p. 33).

cultura 29.indd   268 27-11-2012   15:42:54



| 269

remetem sempre: no prolongamento e ampliação do gesto (as ferramentas, os utensílios); 

no retorno ameno ou visceral ao corpo (o vestuário, o adorno; ou um órgão substitutivo, 

um punhal, uma bala); ou mesmo na sua aparente autonomização (o robot, o iminente 

clone – os duplos do corpo). 

A história de tais exteriorizações é a história da produção humana, que é a história de 

uma progressão – a própria História do Homem: o corpo (a mão sobretudo) e suas técnicas 

e usos, os utensílios, as máquinas, os computadores, os robots, os clones:

Se, então, se concebe a história humana como história da produção e se se considera tudo 

o resto acessório, podemos identifi car, grosso modo, os seguintes períodos: mãos, utensílios, 

máquinas, robots. Produzir signifi ca tomar [entwenden] o que está disponível no ambiente, 

virá-lo do avesso [umwenden] para o transformar num produto acabado, aplicá-lo [anwen-

den] e adoptá-lo [verwenden]. Estas passagens e transformações [Bewegungen des Wendes] 

são realizadas inicialmente pelas mãos, depois por utensílios, por máquinas e, por fi m, por 

robots. Como as mãos do homem, assim como as dos macacos, são órgãos que servem para 

virar do avesso e transformar um objecto (visto que o acto de virar um objecto do avesso 

para o transformar corresponde a uma informação contida no património genético), então 

os utensílios, as máquinas, os robots podem ser considerados simulações das mãos, que as 

prolongam como próteses e, por conseguinte, permitem ampliar o conjunto de informações 

hereditárias graças à aquisição de informações culturais. […] os utensílios são simulações 

empíricas das mãos e do corpo, as máquinas simulações mecânicas e os robots simulações 

neurofi siológicas e biológicas. Trata-se de simulações cada vez mais enganadoramente 

escrupulosas das informações genéticas hereditárias.20 

Nesta progressão do corpo para o “corpo” está contido todo o artifício humano, todos os 

objectos culturais exteriorizados/incorporados, técnicos e estéticos. André Leroi-Gourhan, 

que classifi cou exaustivamente os objectos da exteriorização técnica21, mas também esté-

20 Flusser, op. cit., pp. 40-41, 42-43. A linha evolutiva de Flusser vem na esteira da sugerida por Leroi-
Gourham: “os comics e as bandas desenhadas dos diários e periódicos das mais diversas línguas redu-
zidos às suas linhas essenciais, remoem incansavelmente a mesma intriga a três personagens: a besta, 
o homem e o robot, no interior de uma série de variantes que, na literatura de inspiração americana, 
poderiam materializar-se, na seguinte linha evolutiva: bisonte, gorila, cowboy, sábio, astronauta, robot. 
Cada um dos termos besta-homem-máquina pensante leva-nos até ao outro em função da transição da 
besta pensante (gorila), do homem-músculo (cowboy), do homem-cérebro (sábio), do homem-máquina 
(astronauta) e da máquina-homem (robot). Assim sendo, podemos perguntar-nos se não será possível 
extrair do conjunto do pensamento colectivo uma classifi cação apropriada à compreensão da evolução 
da colectividade humana” (1987 [1965], pp. 57-58).

21 Leroi-Gourhan, 1984 [1943], 1984 [1945], 1987 [1965] e 1990 [1964].

O corpo é uma chama: do design actual ao corpo virtual

cultura 29.indd   269 27-11-2012   15:42:54



270 | Cultura 29

tica22, referindo a similaridade, mas também o afastamento, entre as criações humanas e a 

vida orgânica, antecipou uma aproximação entre a Tecnologia e a Biologia:

A todo o instante se torna nítido que os elementos técnicos se sucedem e se organizam 

à semelhança de organismos vivos, e que a criação humana, pela sua continuidade, é um 

decalque da criação universal. Similitude não signifi ca identidade, e não se deve esquecer 

que Tecnologia e Biologia são ciências que podem levar a resultados muito divergentes. Se a 

Biologia pode hesitar em atribuir à Vida planos predeterminados, nós, pelo nosso lado, pode-

mos conferir a essa fi na película material que se interpõe entre o Homem e o Meio, tendência, 

intenções, um objectivo, porque ela é uma criação humana e porque desejar é próprio do 

homem. Se nos propomos justapor Invenção e Mutação, Tradição e Transmissão dos caracte-

res adquiridos, não é para tomar partido, por pretendermos uma extensão dos valores tecno-

lógicos aos valores biológicos; a complexidade dos problemas biológicos é-nos demasiado 

familiar para deixarmos de observar a mais estrita prudência. A Biologia atravessa a sua crise 

de puberdade e a Tecnologia ainda mal acabou de nascer, mas é de prever que no futuro, a 

proximidade entre as duas disciplinas se tornará mais nítida e que, através da confrontação 

entre as duas séries de criações, as criações da Natureza e as criações da Indústria humana, 

acabe por atingir-se uma percepção mais profunda dos fenómenos gerais da Evolução.23

O “técnico/tecnológico” e o “biológico” aproximaram-se de facto, mas certamente ainda 

não ganhámos sufi ciente distância para atingir uma percepção profunda dos fenómenos 

gerais da Evolução. 

Fazendo a devida vénia a Leroi-Gourhan, na brevidade deste artigo, que pretende refl ec-

tir sobre o corpo a partir da cultura do Design contemporâneo e, em particular, a partir de 

alguns objectos da sua produção actual, resta propor que continuem a fazer-se ligações24, 

22 Idem, 1987 [1965] e 1990 [1964].
23 Idem, 1984 [1945], p. 330. A propósito do que afasta a evolução dos objectos de produção humana da 

evolução biológica, considerem-se também as palavras de Forty: “Historians of design have often tried 
to get around the problem by attributing the changes to some sort of evolutionary process, as if manu-
factured goods were plants or animals. Changes in design are described as if they were mutations in the 
development of products, stages in a progressive evolution towards their most perfect form. But artefacts 
do not have a life of their own, and there is no evidence for a law of natural or mechanical selection to 
propel them in the direction of progress. The design of manufactured goods is determined not by some 
internal genetic structure but by the people and the industries that make them and the relationships of 
these people and industries to the society in which the products are to be sold.” (1995 [1986], p. 8).

24 “We must thus make connections, ever more connections. [...] For to connect is to affi  rm, and to affi  rm, 
to connect” (Rajchman, 2000, pp. 7,13). Para uma refl exão sobre as ligações do corpo na contemporanei-
dade consulte-se Miranda, 1998.
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revendo alguns casos em que o Design foi pródigo e intencional no estabelecimento de 

nexos, de laços, de vínculos com o corpo.

Sugere-se uma classifi cação de ligações entre os objectos e o corpo, aberta ao debate; 

à luz de coordenadas de conceitos, alguns com presença nos discursos da cultura de 

Design, outros certamente muito menos abordados dentro de tal esfera, oriundos de dis-

cursividades diversas. Deve entender-se tal classifi cação, iluminada por tais noções, como 

ponto de partida. 

Pode inicialmente referir-se o conceito de prótese, numa consideração bastante abran-

gente, ou seja, que ultrapasse a concepção tout court da prótese médica, substitutiva de 

uma parte do corpo que falta ou falha. Nesta consideração, que implicará sempre uma 

incompletude do corpo25, uma prótese pode ser também extensiva (quando estende a 

acção do corpo), amplifi cativa (quando estende a acção do corpo, amplifi cando-a signifi -

cativamente) ou intrusiva (quando estende a acção do corpo a locais inacessíveis)26, sendo 

sempre relativa a um objecto que potencia partes, funções ou sentidos do corpo27. As 

pernas artifi ciais para atletas amputados Cheetah, da Össur, ou o coração artifi cial AbioCor 

(2001), da Abiomed, são sofi sticadas próteses, que substituem partes do corpo, restituindo-

-lhe a acção primitiva ou prolongando-lhe a vida. Quanto a próteses extensivas, que reme-

25 Forty, 1993 [1990].
26 Eco, 1999 [1997], pp. 351-353.
27 Para um maior aprofundamento da ideia dos objectos tecnológicos como extensões protésicas do corpo 

e do ser humano, consulte-se Martins, 1996.

Fig. 1: Dean Kamen, Segway PT i2 e x2, © Segway
Fonte: http://www.segway.com/products/ Acesso a 06.02.2007
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tem para muitos dos objectos (instrumentos, veículos) que utilizamos diariamente, chega 

dar o exemplo do Segway (desde 2001) (Fig. 1), que inaugurou um novo modo de o corpo 

se deslocar. Os PackBot (c. 2002), da iRobot, para uso militar, que exploram zonas peri-

gosas e/ou inacessíveis, podem servir de exemplo para as próteses intrusivas. Qualquer 

um destes objectos completa o corpo, conferindo-lhe integralidade funcional, social ou 

simbólica28.

Ainda correlativa à prótese, a noção de protecção atribui-se aqui a todos os objectos 

que, de modos diversos, protegem, deixam em repouso ou garantem a manutenção do 

corpo. Todo o vestuário possui uma acção protectora, enquanto extensão das funções da 

pele ou de outras funções corporais29. Os blusões Absolute Zero e Cooling System (1999), 

de Mauro Taliani para a Corpo Nove, respondem, respectivamente, a condições de frio 

extremo e de calor extremo. O colete com sistema airbag Hit Air (2001), da Mugen Denko, 

protege o corpo dos motociclistas, perante a adversidade de uma queda. Outros exemplos 

destinam-se à protecção pessoal em vivência urbana: como a colecção Urban Protection 

(1998-1999), da C.P. Company, cujas peças integram sistemas de alarme, máscaras anti-

poluição e protecções anti-ruído; ou o inenarrável No-Contact Jacket (Fig. 2), que repele 

com descargas eléctricas abordagens indesejadas. O Burqini de Aheda Zanetti para a 

Ahiida, que mistura o fato de banho com a burka, serve outro propósito de protecção, de 

ordem religiosa, respeitando os valores das mulheres islâmicas, mantendo activo o seu 

estilo de vida. A cápsula Napshell (2004), dos estudantes do Stuttgart University’s Institute 

28 Forty, 1993 [1990]. Ver também o caso exemplar de integração social da atleta, modelo e actriz Aimee 
Mullins em Tucherman, op. cit.

29 Também a habitação teve sempre esse sentido de protecção. Para uma perspectiva ancestral relativa-
mente ao vestuário e à habitação, consulte-se Leroi-Gourham, 1984 [1945], pp. 152-230.

Fig. 2: Adam Whiton e Yolita Nugent, 
No Contact, 2002, © No Contact
Fonte: http://ideakeyword.tistory.
com/843 Acesso a 12.09.2011
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for Living and Design, permite incrementar o repouso do corpo. A Cocoonmask, o Head 

Cocoon e a Cocoon Chair (2000), de Jennie Pineus (Promise Park Design Studio), também 

para repouso (e refl exão), destinam-se a isolar momentaneamente o corpo (ou apenas 

a face ou a cabeça) do espaço envolvente, com o fi to da salvaguarda da esfera privada 

em locais públicos, constituindo (com o No-Contact Jacket) outro cúmulo da protecção. 

Dedicadas à manutenção do corpo podem, por exemplo, referir-se as pulseiras antináusea 

ReliefBand, da Woodside Biomedical. Todas as próteses com propósitos médicos substituti-

vos poderiam igualmente entrar na categoria de protecção/manutenção.

Mas o corpo vive rodeado de objectos. Quase todos orbitam a esfera de acção corporal. 

Porém, há alguns que se acercam mais de si, gravitando junto à pele, como a roupa, os 
adornos ou, hoje, uma vasta panóplia de novos gadgets electrónicos. No limite, há objectos, 

com propósitos ecológicos, que tiram energia do corpo para funcionarem. Provavelmente 

serão todos ainda próteses. De qualquer modo, este novo ponto de vista pode inaugu-

rar um novo sentido das ligações entre objectos e corpo que, por ora, consideramos sob 

a noção de “parasita”. Herdeiras do Walkman da Sony (aparelho portátil que permitiu a 

mobilidade do corpo no acto de ouvir música), as sucessivas gerações de leitores MP3, 

como o iPod de Jonathan Ive (Apple Design Team), tendem a miniaturizar-se cada vez mais; 

a segunda geração do iPod Shuffl  e (2006), qual insecto, graças a um simples clip, prende-se 

e repousa em qualquer extremidade da roupa. Sob a designação de wearable electronics 

e wearable computing, toda uma série de novos dispositivos miniaturizados integra-se na 

própria roupa: o MP3 Player Jacket (Fig. 3) é apenas um exemplo. Os Bio-Blob Jogging Shoes 

(c. 2000), propostos pela Viridian Design de Bruce Sterling, “alimentam-se” do corpo, con-

sistindo num par de sapatilhas que acumulam energia a partir do movimento do corpo em 

corrida, para recarregamento de aparelhos portáteis com bateria.

Opondo-se mais claramente ao conceito de prótese, propõe-se agora o de negativo, 

que remete para o que na superfície dos objectos acolhe o corpo (ou suas partes), adap-

tando-se a ele e operando como seu “reverso semiótico”30. Porque todos os objectos, ao 

serem criados para o corpo (de modo mais, ou menos, intencional), têm sempre marcas 

ou indícios dele, como a “concha” da cadeira onde o corpo se conforta, ou como a “asa” da 

chávena onde entram os dedos que a seguram. Registos de ordem semiótica, que reme-

tem para a dimensão simbólica que todos os objectos conterão31. A cadeira de escritório 

30 Fontanille, 2001. 
31 Considere-se a seguinte passagem de Leroi-Gourhan a propósito destes “negativos” em objectos para 

sentar: “basta tirar o molde do personagem a manter em posição de repouso sentado, para se obter 
um volume negativo que materializa a função pura, uma espécie de concha provida de apêndices de 
apoio judiciosamente orientados que, por ressonância, acaba por se assemelhar à forma duma concha 
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ergonómica Aeron (1994), de Don Chadwick e Bill Stumpf para a Herman Miller, ou os Body 

Props (Fig. 4), conjunto de objectos para descanso em inúmeras posições, que se adaptam 

às formas do corpo tomando-o como molde, constituem possíveis exemplos.

Ainda relativo à superfície dos objectos, deve considerar-se também o conceito de inter-

face. Diz respeito às características de tais superfícies que permitem uma acção efi caz do 

corpo sobre os objectos, pondo em actividade as funcionalidades destes (por exemplo, 

a acção de cortar da tesoura). No interface, o corpo actua sobre o objecto e este cum-

pre a sua função rotineira. Quando o objecto é sufi cientemente “inteligente”, responde 

directamente ao utilizador, através do interface (por exemplo, um computador pessoal), 

podendo então falar-se de interacção recíproca corpo e objecto, ou de interactividade. 

Entre os inúmeros casos que se poderiam aqui invocar, o L’Finesse Personal Pond (2003) de 

Eric Chan (Ecco Design) para a Lexus/Toyota, é uma “máquina” experimental e meramente 

lúdica que promove, no interface, uma relação mais física e emocional com os utilizadores. 

O projecto PSA – Personal Satellite Assistant (Fig. 5), fi ca como exemplo de um sofi sticado 

marinha” (1987 [1965], p. 106). Nesta “técnica” aparentemente apenas funcional, pode detectar-se tam-
bém, na alusão à concha, um sentido simbólico.

Fig. 3: Petra Spee / Infi neon 
Technologies, MP3 Player Jacket 
(O’Neil), © Infi neon Technologies
Fonte: http://spectrum.ieee.org/
computing/hardware/ready-to-
-ware/0 Acesso a 13.09.2011

Fig. 4: Olivier Peyricot / IDSland, Body Props (EDRA), polipropileno 
expandido, 2002, © EDRA
Fonte: http://www.idsland.com/project/body-props/ Acesso a 
13.09.2011
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objecto interactivo; é um assistente pessoal robótico que interage com os astronautas em 

missão e cumpre uma série de tarefas a bordo.

Propõem-se os conceitos de rede, rizoma32 e fl uxo, enquanto remissíveis aos objectos 

que veiculam mobilidades e multiplicidades do corpo, perante todas as circulações con-

temporâneas (de mercadorias, de informação); circulações no meio das quais o corpo 

parece, por vezes, ser só mais um “nó”. Os novos gadgets de comunicação libertam o corpo 

para novas mobilidades, mas também multiplicidades – porque o apresentam à distân-

cia (a sua voz, a sua imagem). O Technolust (Fig. 6), protótipo de pesquisa para um fato 

interactivo com funções electrónicas integradas, sendo deliberadamente erótico (sugere 

a “substituição” das zonas erógenas por entradas electrónicas), parece ocultar o corpo por 

entre circuitos e conexões.

32 Apesar de ser originário da botânica, remetemos aqui para o conceito desenvolvido por Deleuze e 
Guattari. Os autores opõem-no a estruturas (linguísticas, semióticas, etc.) em árvore ou raiz: “1.º e 2.º 
princípios de conexão e de heterogeneidade: qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado com 
qualquer outro, e tem de sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz que fi xam um ponto de ordem” 
(2006 [1976], p. 15). 

Fig. 6: Peter Allen e Carla Ross 
Allen / KnoWear, Technolust, 
2000, © KnoWear
Fonte: http://knowear.net/ 
Acesso a 13.10.2011

Fig. 7: Speedo, Fastskin FSII 
Full Bodyskin (female), Nylon e 
Lycra® spandex, © Speedo
Fonte: http://www.speedousa.
com/ Acesso a 10.02.2007

Fig. 5: Yuri Gawdiak, PSA 
(Boeing/NASA), 1998, © NASA
Fonte: http://psa.arc.nasa.gov/
pics.shtml Acesso a 16.09.2011
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Híbrido, fusão e mutação são outros conceitos operativos como ligação, atribuíveis aos 

objectos que sugerem misturas, que convidam a fusões, ou que literalmente com o corpo 

se fundem; implicando transformações – nos objectos, no corpo. O banco WW (1990), de 

Philippe Starck, parece um corpo estranho, ou servirá para estranhos corpos nele se sen-

tarem. O motociclo conceptual Eve Machina (1989), de Kenji Ekuan (GK Design Group) para 

a Yamaha, sugere o tipo de fusões entre o corpo e a máquina que se podem observar nos 

fi lmes do cineasta David Cronenberg. Os fatos de natação Fastskin (desde 1999) (Fig. 7), 

que mimetizam características da pele de tubarão, não criando resistência à turbulência 

da água, sugerem hibridações homem-animal. A colecção Primavera/Verão 1997 de Rei 

Kawacubo para a casa Comme des Garçons evidencia protuberâncias que evocam defor-

mações do corpo. Todas as próteses médicas, substitutivas de membros ou órgãos, tor-

nam o corpo híbrido, fundem-se nele e alteram-no.

Alguns objectos imitam formal e/ou funcionalmente o corpo (ou suas partes, caracte-

rísticas, estádios de desenvolvimento), como por exemplo, e muito em particular, deter-

Fig. 8: Hiroshi Ishiguro / Laboratório 
de Inteligência Robótica / 
Universidade de Osaka, Repliee Q1, 
© Impress Watch Corporation
Fonte: http://robot.watch.impress.
co.jp/cda/parts/image_for_
link/2643-101-8-1.html Acesso a 
13.09.2011

Fig. 9: Alba D’Urbano, Alba D’Urbano Couture, © Alba D’Urbano 
Couture
Fonte: http://www.osnabrueck.de/19752.asp?bigpic=2 Acesso a 
16.02.2007
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minadas “máquinas” – os robots – que agem autonomamente ao corpo (antíteses totais da 

prótese?, próteses totais?). Sob tal mote propõem-se os conceitos de mimésis, simulacro 
e duplo. A linha de luminárias Jingzi (2005), dos Herzog & de Meuron para a Belux, imi-

tam espermatozóides. O blusão insufl ável Killer Jacket (1996), da linha W&LT de Walter Van 

Beirendonck, simula um corpo musculado. O aspirador robótico DC06 (1999), de James 

Dyson, é autónomo na sua função. É um simulacro, um duplo do corpo. Por entre os robots 

antropomórfi cos, duplos do corpo, pode dar-se o exemplo da sofi sticadíssima rapariga 

andróide interactiva Repliee Q1 (Fig. 8).

Por fi m, o conceito de transparência pretende abarcar os objectos que propõem refl e-

xões sobre o interior do corpo (e por extensão sobre o interior dos objectos), sobre a 

nudez, sobre a ocultação do corpo e, em última instância, sobre o seu desaparecimento. 

Alguns designers fazem questão em expor as entranhas dos seus objectos – atitude vaga-

mente aparentada com a das práticas médicas que sondam o interior do corpo humano 

(raio X, TAC, etc.) –, refl ectindo a curiosidade em espreitar para o interior das coisas. Tal 

apelo à curiosidade é patente em alguns objectos que Jonathan Ive projectou para a 

Apple, como é o caso da primeira geração do iMac (1998). Por sua vez, a colecção de 

peças de vestuário Alba D’Urbano Couture (Fig. 9) propõe uma refl exão sobre a nudez e 

o vestuário; as peças, com estampagens fotográfi cas quase integrais do corpo da pró-

pria autora, vestem outros corpos; o resultado é uma fragmentária e paradoxal condi-

ção visual que oscila entre o nu e o vestido, o plano e o volume, etc. Sobre a ocultação 

do corpo, os camufl ados militares (para a selva, deserto, neve ou guerrilha urbana) são 

uma referência. Mas na senda da transparência total parece estar o protótipo de casaco 

(2003), do investigador Susumu Tachi da Universidade de Tóquio, que visa tornar o corpo 

invisível.

Todos os conceitos e exemplos acima enunciados descrevem ligações entre os objec-

tos e o corpo, lineares ou intricadas, subtis, exageradas ou simplesmente extravagantes. 

Ligações contemporâneas, todas contributivas para o processo de construção social do 

corpo pelo Design. Os objectos de Design orbitam o corpo, protegem-no, colocam-no em 

repouso, potenciam-no, mobilizam-no, interagem com ele, integram-no, fundem-se nele, 

imitam-no, expõem-no, replicam-no; ou repelem-no, utilizam-no, deformam-no, dissimu-

lam-no, ocultam-no.

É da ordem da funcionalidade, mas também do intercâmbio, da interacção, da comuni-

cação, da emoção, da sensualidade ou da estranheza, o modo como se relacionam hoje 

os objectos com o corpo. Assim, terá o Design integrado uma relação ainda mais directa, 

visceral, com o corpo? Poder-se-á falar de um body design? Estará isto nos horizontes pro-

gramáticos dos designers? 
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Perguntas sem resposta imediata, o que a ligação entre o Design e o corpo parece estar 

a propor, hoje, são novos âmbitos e desenvolvimentos. O Design parece, mais explícita e 

visivelmente, integrar a presença do corpo.

O tema do corpo, mesmo nas suas inquietações e paixões, é, defi nitivamente, um 

assunto de Design. 

A arquitectura e o design, fundamentais no nosso tempo, não são os do hipercorpo, do 

hipercortex, da nova economia dos acontecimentos e da abundância, do espaço fl utuante 

dos saberes?33 

4. Virtualização e chamas: andorinhas e conchas

Ponderando sobre o que têm em comum as ligações contemporâneas actuantes sobre 

o corpo, no intuito de indagar acerca do(s) destino(s) do próprio corpo, pode então pro-

por-se um derradeiro conceito, o de virtual, enquanto processo que remete para o que 

está em potência criativa nas coisas.

Sobre os processos de virtualização em curso na contemporaneidade, e em particular 

sobre o corpo, esclarece Pierre Lévy:

[A virtualização] apresenta-se como um movimento de “tornar-se outro” – ou heterogé-

nese – do humano. […] O meu corpo pessoal é a actualização temporária de um enorme 

hipercorpo híbrido, social e tecnobiológico. O corpo contemporâneo é como uma chama, 

muitas vezes minúsculo, isolado, separado, quase imobilizado. Depois, ele sai de si mesmo, 

intensifi cado pelos desportos ou pelas drogas, passa por um satélite, liga-se então ao corpo 

público e queima-se com a mesma chama, brilha com a mesma luz do que os outros “corpos-

-chama”. De seguida, volta a si, transformado, numa esfera quase privada aqui e por todo o 

lado, tanto em si como misturado. Um dia, ele separa-se completamente do hipercorpo e 

apaga-se.34

O corpo é sempre perecível. Sempre o será, porque toda a chama se apaga. Mas, 

enquanto o corpo é corpo, hoje o diagnóstico são os cyborgs, os robots, os clones. 

Provavelmente estará correcto. Provavelmente somos mesmo cyborgs: low-tech ou high-

-tech, pouco importa. Ou corpos em continuado processo de virtualização. Ou ainda, para 

colocar à consideração dos designers, convoca-se Francis Ponge: 

33 Lévy, 2001 [1998], p. 140.
34 Idem, pp. 12, 31.
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O homem tem o seu botão electro-magnético. Depois o seu celeiro, como uma abadia recon-

vertida. Depois os seus moinhos, o seu telégrafo óptico. De lá saem por vezes andorinhas.35

Não sei porquê mas desejaria que o homem, em vez desses enormes monumentos que 

apenas testemunham desproporção grotesca da sua imaginação e do seu corpo (ou então 

dos seus ignóbeis costumes sociais, corporativos), em vez mesmo de essas estátuas à sua 

escala ou ligeiramente maiores (penso no David de Miguel Ângelo) que não são senão sim-

ples representações de si, esculpisse umas espécies de nichos, de conchas do seu tamanho, 

de coisas muito diferentes da sua forma de molusco mas contudo a ela proporcionadas (as 

palhotas negras satisfazem-me bastante deste ponto de vista), que o homem pusesse o seu 

cuidado em criar para as gerações uma morada não muito mais corpulenta que o seu corpo, 

que todas as suas imaginações e razões aí estivessem compreendidas, que ele usasse o seu 

génio para o ajustamento e não para a desproporção, – ou, pelo menos, que o génio reco-

nhecesse em si os limites do corpo que o suporta.36

Essas “andorinhas” e essas “conchas”, cabe aos designers criá-las. 
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Andrea Fava, Ebook, qualcosa è cambiato: scenari, trasformazioni 
e sviluppi dei libri digitali, Bologna, Baskerville, 2011, 229 pp.

Helder Mendes*

Originalmente tese de mestrado do autor, este texto faz um diagnóstico da edição digi-

tal desde os seus primórdios, focando-se no ebook e nas duas tentativas de criação de um 

mercado, uma em 1999, falhada, e a mais recente em 2010, ao que tudo indica, fazendo fé 

nas sucessivas estatísticas, bem sucedida. As razões subjacentes quer ao malogro inicial, 

quer ao êxito presente são trazidas à liça, dando importância ao contexto italiano, mas 

cujos argumentos são transversalmente válidos; pelo meio, refl ecte-se acerca do estatuto 

do ebook (e sua relação com o impresso) e sobre a posição do editor em todo o cená-

rio. Transversal já não é a constatação feita na introdução à obra, da pena de Peppino 

Ortoleva, indicando haver, em Itália, abundância de literatura sobre tais temas. Não é o 

caso entre nós, onde as poucas abordagens são responsabilidade de um parco número 

de autores e é algo extemporâneo falar de mercado do ebook, não obstante os passos 

dados nesse sentido, o mais recente (Julho de 2012) sendo o acordo, entre editoras, para 

adopção de um formato único de ebooks, o eWOOK. Ora, é também pela virtude de poder 

antecipar trilhos por percorrer no nosso país que julgamos capital o contacto com o pre-

sente texto de Fava, que é Project Editor and Digital na UTET, casa pertencente ao grupo 

De Agostini, conferindo conhecimento in loco dos assuntos tratados no livro que, na sua 

estrutura, se compõe de cinco capítulos: os dois primeiros tocam o advento do digital e 

da edição multimédia, primeiro offl  ine e depois online. Segue-se um terceiro, que trata o 

conceito de crossmedia e analisa os projectos editoriais mais relevantes, pós-bolha dot 

com. O quarto capítulo, nuclear, intitulado Ebook 2.0, dá nota dos pontos que defi nem a 

segunda encarnação do ebook, bem como do papel que este poderá desempenhar no 

estímulo do mercado editorial. O quinto e último, que antecede as considerações fi nais, 

discute o estatuto e funções do editor. Mas é no prefácio que Fava dá o tom para o resto 

do texto, ao referir estar em trânsito um processo de inovação e mudança no sector da 

edição, evidenciando-se que nada será como antes, pois “o que mudou nos últimos anos, 

ou está a mudar, é o paradigma da leitura” (p. 19), posição sustentada também por perso-

nalidades como Chartier e Darnton, que cedo compreenderam vir a passagem dos átomos 

*  Centro de História da Cultura da FCSH-UNL.
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para os bits alterar o modo como os conteúdos são fruídos. Tal é verdadeiro para o texto, 

mas estende-se a outras formas de produção cultural, como a música ou o cinema.

Precisamente, é na música que se dá o gérmen para o que será a edição multimédia: a 

criação, em 1979, do CD. Embora de curta duração enquanto state of the art, o CD virou 

do avesso a indústria discográfi ca e marcou o início de uma era cujos desenvolvimentos 

oferecem pistas à indústria da edição, sendo o mais óbvio a invasão pelo computador, 

que conduziu ao nascer da edição digital e à redefi nição da produção do próprio livro 

impresso, tornada dependente da Informática (Fava, não sem algum exagero, considera 

o desktop publishing uma revolução comparável à de Gutenberg). O multimédia propria-

mente dito surgirá graças a ulteriores inovações, como a criação de aplicações integra-

das em sistemas operativos como o Windows95 e capazes de gerir texto, som e imagem. 

Não foram, no entanto, os editores os primeiros a tomar consciência do potencial destas 

invenções e sim outros intervenientes, já dotados das novas TIC, e sabendo utilizá-las na 

circulação de conteúdos, que assumiram a iniciativa e conquistaram quota de mercado 

aos big players tradicionais. Situação, de resto, não exclusiva do digital: basta recordar que 

os impressores roubaram o monopólio da circulação de textos aos escribas medievais.

De qualquer modo, os primeiros produtos multimédia, lançados em suportes como o 

CD, o DVD ou outros mais efémeros, não cumpriram as expectativas que muitos depo-

sitaram, mesmo considerando casos de sucesso como as enciclopédias. O não preenchi-

mento das promessas deveu-se a factores como: a concepção errónea do hipertexto e 

do hipermédia; a complexidade da edição multimédia; o desfasamento entre o contínuo 

melhoramento das características dos produtos e a estagnação dos aparelhos leitores, 

normalmente PC nem sempre facilmente actualizáveis; o facto de qualquer produto mul-

timédia offl  ine ter de ser criado ab ovo (uma nova versão de um produto equivale, lato 

sensu, a um novo produto); e, não menos importante, o limbo no qual estes conteúdos 

se situavam, já que nunca se percebeu se um produto multimédia era um bem livreiro ou 

um bem informático. A edição multimédia, no entanto, sofreria novo ímpeto nos fi nais do 

século passado graças à Internet. Em pouco tempo, as editoras, e não só, perceberam que 

produzir algo como um CD-ROM se tornara obsoleto, tendo os conteúdos tudo a ganhar 

se fossem publicados na Web, o que traduz a passagem do offl  ine para o online. Assiste-se 

então à net economy, que terá o seu colapso não muito depois, fruto da bolha dot com, epi-

sódio analisado com detalhe por Fava devido aos seus efeitos, pois se o online sofreu com 

a bolha, tal não signifi cou o fi m dos projectos multimédia, dando-se um reviver do offl  ine, 

que possuía as vantagens da fi sicalidade (ter um valor perceptível pelo comprador), ao 

invés da Web, insegura e marcada pela desconfi ança, passando a ser utilizada mais como 

meio de comunicação do que como eixo de negócio. É na sequência desta viragem que 
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faz sentido falar do crescimento do fenómeno crossmedia, designando a união, reforçada 

pelas plataformas digitais, entre meios de comunicação para a “criação e distribuição de 

conteúdos informativos ou de entretenimento” (p. 103). A aposta no crossmedia é visível na 

publicação de obras multimédia associadas a outras tradicionais, como por exemplo jun-

tar a um livro ou revista um CD com informação relacionada ou acrescentada. Esta fórmula 

revelou-se efi caz em canais como os quiosques e levou a uma revitalização da edição, 

sobretudo quando os jornais diários entraram no jogo, comprando conteúdos aos edi-

tores e lançando-os com o jornal a preços convidativos. Em Itália, tal como em Portugal, 

alguns destes diários construíram autênticos catálogos, por vezes apoiados em campa-

nhas também elas crossmedia utilizando, além dos próprios jornais, cartazes, a rádio, a 

Internet ou a televisão para publicitar os produtos, acções que “nenhum editor teria podido 

suportar” (p. 109).

Também o ebook, surgido de forma consistente em 1999, prometera muito, havendo 

quem aí visse o futuro da edição. De novo as promessas saíram frustradas. As causas para 

o falhanço desta tentativa de formação de um mercado são várias: a bolha dot com refreou 

o investimento; os e-readers funcionavam num modelo lock in e os formatos eram múl-

tiplos; uma leitura no ecrã pouco ágil; uma frágil gestão dos direitos de autor; um curto 

catálogo de títulos; o acesso à Internet era possível em alguns dispositivos, bem como a 

visualização de multimédia, mas com limitações de velocidade e qualidade. Outro pro-

blema está na conceptualização do ebook. O ebook foi, e de algum modo ainda é, pers-

pectivado na sua relação com o impresso. “A imitação do livro caracteriza a primeira gera-

ção de ebooks” (p. 89) e na realidade Fava peca por defeito. Continua a ser o fantasma do 

impresso a pairar sobre o grosso dos ebooks, levando autores a defenderem estarmos na 

fase dos e-cunábulos, por semelhança aos incunábulos e sua imitação dos manuscritos. 

Mesmo aquelas propriedades tidas por indissociáveis do impresso, caso do cheiro, estão 

em vias de mimetização digital, e muitos e-readers tinham, e têm, o aspecto de um livro de 

bolso. Paradoxalmente, a subalternidade do ebook face ao impresso não tem servido para 

o seu reconhecimento, como prova a atitude do Conselho Europeu, que se recusa a ver no 

ebook um livro: a declaração 9400/90 dá liberdade aos Estados-membros de aplicar uma 

taxa reduzida de IVA a vários produtos e serviços, incluindo livros. O ebook não é contem-

plado, sendo visto como produto informático. É esse desalinho que explica a aplicação, em 

Portugal, do IVA a 6% ao impresso, e de 23% ao ebook.

A travessia do deserto do ebook termina em 2010. Uma nova geração de livros electró-

nicos entra em cena, conquistando uma parcela signifi cativa do mercado e obrigando a 

refl ectir no que mudou para esta tentativa pegar, quando há uma década a sua falência 

fora estrondosa. As razões voltam a ser de ordem vária. A tecnologia dos e-readers evo-
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luiu consideravelmente, o mesmo se passando com os hábitos de consumo. O lock in foi 

mitigado, pois os fabricantes de dispositivos, embora mantendo formatos proprietários, 

abriram-se a outros, como o PDF ou o ePUB, oferecendo ao utilizador maior liberdade de 

escolha de títulos. O aparecimento dos tablets é também de destacar, ao permitir uma 

leitura “mais digital e crossmédia” (p. 147) e colocar o mercado em duas direcções activas: a 

dos e-readers, baseados na tecnologia e-ink e numa superior duração da bateria, e preci-

samente a dos tablets, menos um objecto que imita o livro e mais um aparelho multifun-

ções. Crucial é, no entanto, a nova forma de encarar o livro por parte dos editores. Em lugar 

de objecto, cresce a ideia de que o livro é acima de tudo conteúdo. Nesse sentido, inter-

preta Fava, o ebook não é substituto ou opositor do livro impresso, que terá sempre o seu 

mercado. É antes um potencial dinamizador da oferta editorial, ampliando-a e permitindo 

atingir novos targets. A posição de Fava pode aqui parecer contra-intuitiva, mas é bem 

sustentada e notícias recentes confi rmam-no: logo após o lançamento em 2012 do sítio 

Pottermore, onde se vendem versões ebook e áudio dos livros da saga Harry Potter, deu-

-se um crescimento nas vendas das versões impressas. Veicular conteúdo em diferentes 

suportes pode traduzir-se não na canibalização e sim na diversifi cação da oferta: o mesmo 

texto pode chegar a mais pessoas se for publicado em impresso, em ebook, se tiver uma 

versão para telemóvel e para tablet; mesmo que exista uma ou outra sobreposição entre o 

ebook e o impresso, este terá sempre nichos nos quais aquele difi cilmente poderá entrar, 

casos do fac-símile e do livro de luxo, segmentos que, adianta o autor, estão em franco 

crescimento (p. 132). Também a teoria da cauda longa vem conferir viabilidade ao ebook: 

o digital torna rentável e atraente uma oferta ilimitada, mesmo reunindo produtos pouco 

vendáveis, uma vez que os custos de manutenção, ao contrário do que acontece com 

livros físicos, são nulos. Porém, o ebook não está isento de problemas. O preço, como se 

viu a propósito do IVA, é um deles. A grande incógnita é contudo a questão dos direitos 

de autor, que instrumentos como o DRM ainda não permitem resolver. A Internet abriu 

uma fractura entre os defensores da propriedade intelectual e os paladinos do livre acesso 

ao conhecimento e desconhece-se como conciliá-los. O conselho dado por Fava, mesmo 

admitindo não haver fórmula perfeita, é o do bom senso: requer-se protecção de modo a 

criar confi ança neste mercado, mas essa protecção deve limitar-se ao mínimo, para que o 

utilizador possa sentir como seu um produto legalmente adquirido (p. 184).

Importa, por fi m, verifi car como todas estas mudanças são sentidas do lado profi ssional. 

O digital trouxe o ocaso de modelos tradicionais: “o encontro da indústria cultural com a 

tecnologia exige, talvez pela primeira vez, a superação das barreiras que dividem o universo 

humanista do científi co e tecnológico” (p. 64), pedindo-se agora competências mistas. Mas 

as funções core permanecerão e não podem ser de forma alguma ameaçadas pelo digital 
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ou pelo surgimento de novos intervenientes como os prosumers que fervilham desde a 

ascensão da Web 2.0. Essas funções são a selecção e fi ltragem de conteúdos e a interme-

diação entre autores e leitores, garantindo a qualidade dos produtos fi nais. Tais capacida-

des fazem a diferença, mesmo numa época em que a autopublicação cresce. Fava recorre, 

aqui, ao exemplo da plataforma da Amazon, a Kindle Direct Publishing, que contém o 

chamado ebook spam, sendo frequente encontrar textos que são plágios ou até cópias de 

outros, mudando só a capa, o título e o autor. Tais textos são vendidos na plataforma e, não 

havendo gatekeeper que separe o trigo do joio, são por vezes adquiridos pelo utilizador. 

O editor, em suma, faz falta. Por outro lado, o editor deve ser capaz de entender as novas 

lógicas proporcionadas pelo digital e acima de tudo reconhecer que editar “não é imprimir 

livros e sim difundir a cultura, ideias, informações e narrativas na forma de livro impresso ou 

em qualquer outra” (p. 125).

O livro de Andrea Fava apresenta, portanto, refl exões que urge reter, mormente por 

todos os que estão ligados ao sector editorial. Refi ra-se, em remate, que a obra está publi-

cada nas versões impressa e digital, esta última podendo ser descarregada, em PDF, gra-

tuitamente no sítio da editora. 
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Resumos e palavras-chave

A fi losofi a do conhecimento de Leonardo Coimbra  

Samuel Dimas

A fi losofi a do conhecimento de Leonardo Coimbra desenvolve-se sob a noção de uma rela-

ção dialéctica intuitivo-racional e lógico-poética. Toma a realidade, não de forma parcial e redu-

tora, mas de forma integral, na relação progressiva e ascendente do pensar com o ser, através 

daquilo que se revela nos diferentes níveis da experiência humana: físico, bio-psicológico, cien-

tífi co, estético, ético, metafísico e religioso. 

Um conhecimento que não se reduz ao plano cognitivo e discursivo da razão lógico-analí-

tica, mas também abrange o plano afectivo da razão analógica e poético-mistérica. Através das 

experiências noético-emocionais da Alegria, Dor e Graça, a gnosiologia criacionista parte do 

conhecimento pré-categorial do ver intuitivo, para o conhecimento discursivo do ver concep-

tual, terminando na experiência-síntese metafísico-religiosa da visão ginástica em que se dá a 

contemplação do divino.

 

Palavras-chave: conhecimento categorial e pré-categorial, razão, intelecção, experiência, 

intuição, Mistério, visão, emoção, poesia, Alegria, Dor, Graça, infi nito, Deus, excesso, presença, 

espírito.

 

A teoria do conhecimento em António Sérgio: entre polémica e pedagogia
Carlos Leone 

Este texto apresenta as linhas mestras do pensamento de António Sérgio sobre Filosofi a do 

Conhecimento e ensaia uma interpretação delas face ao pensamento português seu contem-

porâneo.

Palavras-chave: António Sérgio, racionalismo, fi losofi a em Portugal.
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Introdução ao problema do conhecimento 
em Pontos de Referência, de Francisco Vieira de Almeida  
Luís Manuel A. V. Bernardo

Com este artigo, procurámos expor a dinâmica que assiste à Filosofi a do Conhecimento de 

Francisco Vieira de Almeida (1888-1962), Professor da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa de 1915 a 1958, por um lado, apresentada como acesso privilegiado à prática fi losófi ca, 

por outro, entendida como exercício de sistematização que recusa a fi xação num sistema, por 

fi m, atravessada pela intenção de promover a osmose entre o conhecimento de «tipo-fi losofi a» 

e o de «tipo-ciência», surpreendendo a gestualidade dessa ética do fi losofar naquela que é tida, 

consensualmente, como sua obra-prima, Pontos de Referência, publicada em 1961. As sinuo-

sidades particulares de uma tal pragmática, resistindo deliberadamente a todo o esforço de 

circunscrição, levaram-nos a cruzar um primeiro nível de leitura, orientado para evidenciar os 

traços gerais, e um segundo, ocupado com problemas de teor mais específi co.

Palavras-chave: fi losofi a, conhecimento, racionalidade, ciência, criticismo, positivismo.

Djacir Menezes e o problema do conhecimento  

José Maurício de Carvalho

Neste artigo examinamos as teses epistemológicas marcantes do culturalismo dialéctico de Djacir 

Menezes. Olhada da perspectiva histórica, a evolução espiritual da humanidade, avaliada à luz do 

monismo dialéctico e da causação diferenciada, é o que fi cou conhecido por culturalismo dialéctico.

Palavras-chave: conhecimento, causação, história, monismo, culturalismo.

A fi losofi a do conhecimento em Delfi m Santos    

Maria de Lourdes Sirgado Ganho

A intenção deste artigo é pôr em evidência a problemática do conhecimento em Delfi m 

Santos, articulando conhecimento, realidade e verdade. Procura-se mostrar que há no pensa-

mento deste autor uma refl exão gnosiológica que implica a consideração de “regiões da reali-

dade”, que possuem, simultaneamente um alcance gnosiológico e ontológico.

Palavras-chave: Delfi m Santos, fi losofi a do conhecimento, realidade, regiões da realidade, ontologia.
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O problema do conhecimento em Diamantino Martins  

Cristiana de Soveral e Paszkiewicz

O presente artigo procura clarifi car a posição gnosiológica de Diamantino Martins. Partindo 

de uma posição existencialista, o autor afi rma a falência das chamadas Filosofi as da Essência, 

por colocarem no centro da atenção gnosiológica as relações entre ideias formadas por abs-

tracção, desligadas do real. 

Diamantino Martins assume uma posição realista em oposição ao idealismo e busca realizar 

uma síntese entre a Filosofi a da Existência e a Filosofi a da Essência.

Palavras-chave: Diamantino Martins, fi losofi a do conhecimento, filosofi a portuguesa.

Miguel Reale: O conhecimento do possível ou o possível do conhecimento
Luís Lóia

Neste pequeno ensaio procurar-se-á determinar como, em Miguel Reale, a ontognoseolo-

gia se constitui como uma teoria geral da experiência, onde se concretizam e se relacionam 

dialecticamente o ser e o conhecer. Por outro lado, aferiremos como a tese da impossibilidade 

da experiência metafísica e, consequentemente, do seu conhecimento parte da concepção da 

irredutibilidade da experiência humana, que é sempre histórica, e que, por isso, reduz a inquiri-

ção metafísica ao nível da mera conjectura. Na dialéctica entre sujeito e objecto, no processo 

do conhecimento, emerge o valor, a determinação axiológica, e na acção, na experiência his-

tórica e cultural que fazemos de nós no e do Mundo emerge o sentido. Assim, pelo conhecer 

constituímo-nos e sendo actualizamos o Ser.

Palavras-chave: ontognoseologia, sujeito, objecto, axiologia, valor, sentido metafísica, con-

jectura.

Conhecimento e verdade: a fi losofi a da ciência em Milton Vargas  

Constança Marcondes César

Examinaremos a trajectória da meditação do pensador paulista Milton Vargas em torno do pro-

blema das relações entre conhecimento e verdade, a partir das obras de Jaspers e Popper, bem 

como seus desdobramentos no horizonte das relações entre ciência e técnica, ciência e poesia.

Palavras-chave: Milton Vargas, ciência, verdade, poesia, técnica.
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Conhecimento e “senso comum” no pensamento de Heraldo Barbuy 
e de Gilberto de Mello Kujawski  
António Braz Teixeira 

Estuda-se, no presente artigo, a concepção gnosiológica de duas destacadas fi guras da cha-

mada Escola de S. Paulo, Heraldo Barbuy e Gilgerto de Mello Kujawski, unidas pelo decisivo 

papel que, em ambas, desempenha a noção de senso comum, entendida, no entanto de modo 

não coincidente pelos dois pensadores brasileiros; pois, enquanto, para o primeiro, aquele era 

concebido como intuição originária e profunda da realidade concreta, como faculdade interna 

que distingue, centraliza e coordena as impressões recebidas de fora, estabelecendo um nexo 

entre o conhecimento intelectual abstracto e o concreto da experiência vital, para o segundo 

apresenta-se como modo de pensar irracional, anónimo e mecânico, que não se questiona, não 

tem origem certa e determinada e é executado maquinalmente.

Palavras-chave: senso comum, bom senso, intuição e razão vital.

A. Miranda Barbosa – O último clássico  
Miguel Real

Miranda Barbosa, inspirado na fi losofi a aristotélico-tomista, tentou construir o edifício de 

uma lógica pura, a priori, sem fundamentação nem na gnosiologia nem na ontologia. Neste 

sentido, subordina as contribuições da lógica matemática, do existencialismo e da fenome-

nologia ao seu intento maior. Por isso o designamos como “o último clássico” da fi losofi a em 

Portugal. 

Palavras-chave: lógica a priori, fi losofi a tomista, critério absoluto de verdade, fi losofi a clássica.

O tema do conhecimento na obra de Vilém Flusser  

Joaquim Domingues

Os problemas clássicos da possibilidade, origem e natureza do conhecimento não deixaram 

rasto na obra de Vilém Flusser; e mesmo os relativos à ciência e à técnica foram abordados, não 

numa perspectiva teórica, mas prática. 

O autor de A Dúvida, depois de uma intervalar sedução pelas virtualidades integradoras da 

cultura lusíada, na versão brasileira, recaiu na atitude analítica, crítica e separativa em que nas-

cera para a vida do espírito. A crescente preocupação operativa de que deu mostras a partir daí 
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constitui uma pedra de escândalo na modernidade, conforme se apura até da recepção que 

tem tido.

Palavras-chave: Vilém Flusser, dúvida, cultura portuguesa, conhecimento prático.

Eduardo Soveral: algumas ideias sobre as “análises gnosiológicas” 

Maria Manuela Brito Martins

O objectivo deste nosso breve estudo sobre o texto de Eduardo Soveral “Análises gnosioló-

gicas” é o de avaliar a originalidade e o valor da refl exão do professor portuense, no âmbito do 

pensamento português contemporâneo. Notamos, por um lado, que a sua abordagem gnosio-

lógica é o ponto de partida para uma fundamentação do saber, relativamente às várias áreas 

disciplinares da fi losofi a. Por outro, constatamos também que a sua refl exão toma como modelo 

de especulação fi losófi ca e gnosiológica o seu mestre e professor conimbricense Arnaldo de 

Miranda Barbosa, com o qual Eduardo Soveral manterá um vivo e aceso debate ao longo da sua 

actividade fi losófi ca e de docência na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Palavras-chave: gnosiologia, cogito cartesiano, ‘mínimo fi losófi co’, método cartesiano, 

essência do conhecimento, evidência, certeza.

Fernando Gil e o problema do conhecimento
Marta de Mendonça

O texto identifi ca alguns traços dominantes da produção fi losófi ca de Fernando Gil. Apresenta 

a questão da inteligibilidade como a temática que confere unidade a toda a obra, desdobrada 

depois em múltiplos temas de refl exão, todos eles centrados na busca de uma “arqueologia da 

razão”. Em resultado deste inquérito, pensado como o trajecto que conduz à identifi cação de 

uma “proto-epistemologia”, a obra de Fernando Gil situa-se no mapa da epistemologia contem-

porânea como uma tentativa de superar os dualismos redutores da modernidade, através da 

apresentação do que designou como “realismo da interpretação”. Destaca, por último, alguns 

aspectos marcantes do seu estilo, na medida em que têm consequências tanto na forma de 

conceber o exercício da actividade fi losófi ca quanto nos seus resultados.

Palavras-chave: Fernando Gil, epistemologia contemporânea, inteligibilidade, 

Resumos e palavras-chave
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Quelle importance ont les noms d’auteur dans le discours historique ? 
Les savants, les puissants et les inconnus
Mirna Velcic-Canivez 

L’étude traite de diff érentes catégories de signatures (et/ou de noms d’auteurs) et de leur 

fonctionnement dans l’écriture de l’histoire. L’histoire est une écriture dialogique au sens où 

elle s’appuie sur les écrits d’autres spécialistes, mais aussi sur une matérialité documentaire 

signée par des acteurs de l’histoire. En se référant à la parole d’autrui, l’historien valide son 

propre travail. Le principal indice de ce dialogue est le nom propre d’auteur associé à un pro-

pos qui représente pour l’historien une référence. L’étude met en évidence l’aptitude des noms 

d’auteur à recevoir une corporalité et/ou une voix. La thèse est la suivante : dès que le lecteur 

peut attribuer un corps et un certain renom à une signature, celle-ci peut être utilisée comme 

instrument de la preuve. Une attention particulière est portée aux signataires inconnus, aux 

noms des rédacteurs de « témoignages ». Au centre de notre intérêt se trouvent les « ajouts » 

des historiens (titres, annotations, notes en bas de page, etc.) qui introduisent sur la scène aca-

démique les propos des «  auteurs inconnus  ». Des ajouts accompagnant une carte postale, 

représentée dans l’ouvrage Lettres de Drancy, sont analysés de près. 

Mots-clés : écriture historique, noms propres d’auteurs, témoin inconnu, preuve

A Querela dos Antigos e dos Modernos – um mapeamento de alguns topoi 
Samuel Mateus

A história intelectual da Humanidade insere-se numa genealogia vasta proveniente das con-

tendas entre aqueles que defendem a excelência dos tempos antigos e aqueles que argumen-

tam a superioridade do tempo presente. Assim, desde a Antiguidade, verifi camos a recorrência 

periódica de uma Querela dos Antigos e dos Modernos, virulência mais ou menos empolada de 

uma experiência humana e social que se vê ora escoriada, ora cicatrizada, no seu processo de 

desenvolvimento. O presente artigo analisa o processo de constituição da Querela dos Antigos 

e dos Modernos enquanto matriz a partir da qual é possível perceber, nos pontos históricos 

esparsos e aparentemente aleatórios, um traçado da experiência que permite guiar-nos, entre 

cruzamentos e veredas, no caminho que conduz à experiência moderna. A sua intenção é 

demarcar alguns pontos cardeais do desenvolvimento da Querela que ajudem à compreensão 

da própria evolução da ideia de “modernidade”. 

Palavras-chave: Querela dos Antigos e dos Modernos, modernidade, história das ideias.
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Hidácio de Chaves e a Galécia do século V: representações mentais de um clérigo nos 
“confi ns do mundo”

Mário de Gouveia

O objectivo deste artigo é apresentar um conjunto de refl exões sobre o imaginário literário 

de Hidácio, bispo de Chaves, na conjuntura política da província hispânica da Galécia, durante 

o século V.

Palavras-chave: Hidácio de Chaves, Baixa Idade Média, História da Galécia, História da Igreja.

Absolutismo esclarecido e assistência. 
As misericórdias da comarca de Évora, nos fi nais do Antigo Regime
Teresa Fonseca

O presente estudo aborda o modo de intervenção estatal junto das Misericórdias da comarca 

de Évora, através da acção dos ministros territoriais de fi nais do Antigo Regime. Incide parti-

cularmente sobre o Alvará Régio de 18 de Outubro de 1806, que consideramos a última ten-

tativa do poder central de enquadrar as Santas Casas na política de absolutismo esclarecido. 

Analisamos ainda as diferentes reacções destas instituições de assistência face ao referido 

diploma. 

Palavras-chave: saúde, assistência, misericórdias, sociedade, absolutismo.

Leão Ramos Ascensão e o Integralismo Lusitano 

A. Paulo Dias Oliveira

Este artigo pretende, num primeiro momento, através de algumas fontes históricas, com-

preender o modo como o fenómeno do Integralismo Lusitano tem sido estudado no nosso 

país. Num momento posterior, tentar-se-á pôr a claro a vida de Leão Ramos Ascensão e o seu 

contributo para o movimento monárquico e para o movimento do Integralismo Lusitano. O 

momento fi nal levar-nos-á ao conhecimento deste movimento desde a sua fundação à volta da 

revista Alma Portuguesa, editada em Lovaina, na Bélgica, em 1913, até à sua extinção em 1933.

Palavras-chave: Leão Ramos Ascensão, biografi a, Integralismo Lusitano, história, vanguarda, 

Aléo, monarquia.

Resumos e palavras-chave
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O corpo é uma chama: do design actual ao corpo virtual  

Rui Dias 

Tomando o corpo como campo de possibilidades perante um cenário actual de desassosse-

gos e desafi os – corpo em processo de construção social e de virtualização –, aponta-se para a 

necessidade de uma sua revisão crítica, nomeadamente por parte da cultura de Design. Porque 

todos os objectos se relacionam sempre com o corpo, há que descobrir e considerar ligações. 

A compreensão dessas ligações e a consideração de uma contínua teorização do corpo serão 

certamente da maior utilidade para a prática de uma disciplina que projecta constantemente 

com o corpo e para o corpo. Disciplina que deve cumprir, sempre, uma função ética reguladora: 

social, cultural, ecológica, humana.

Palavras-chave: construção social do corpo, contemporaneidade, corpo virtual, cultura 

material, Design.
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Abstracts and keywords

The Philosophy of Knowledge of Leonardo Coimbra  
Samuel Dimas

Leonardo Coimbra’s philosophy of knowledge develops around the notion of an intuitive-

rational and logical-poetic dialectical relationship. This becomes reality, not in any partial or 

reductive form, but in an integral form, in the progressively advancing relationship between 

thinking and being, through that revealed across the diff erent levels of human experience: 

physical, bio-psychological, scientifi c, aesthetic, ethical, metaphysical and religious.

Some knowledge is not reducible to the cognitive and discursive level of logical-analytical 

reasoning but instead also covering the aff ective level of analogical reasoning and poetic-mys-

tery. Through the noetic-emotional experiences of Happiness,  Pain and Grace,   gnosiological 

creationism departs from the pre-categorical knowledge of intuitively understanding to visit 

the discursive knowledge of perceiving conceptually, terminating in the symbolic metaphysi-

cal-religious experience of a gymnastic vision within the scope of which comes divine contem-

plation.

 

Keywords: Categorical and pre-categorical knowledge, reason, intellect, experience, intui-

tion, Mystery, vision, emotion, poetry, Happiness,  Pain, Grace, Infi nite, God, Excess, Presence, 

Spirit

The Theory of Knowledge in António Sérgio: between polemics and pedagogy
Carlos Leone 

This paper presents the main lines of António Sérgio’s Theory of Knowledge and sketches the 

relation they establish with the Portuguese philosophy of his time.

Keywords: António Sérgio; rationalism; philosophy in Portugal.
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Introduction to the Problem of Knowledge 
in Pontos de Referência by Francisco Vieira de Almeida  
Luís Manuel A. V. Bernardo

We intended to present the dynamics that assist to the Philosophy of Knowledge of Francisco 

Vieira de Almeida (1888-1962), Professor at the Faculdade de Letras of the Universidade de 

Lisboa from 1915 to 1958, conceived at the same time as the main access to Philosophy, as an 

exercise of systematization that refuses any sort of system and as a way to promote an osmosis 

between the philosophic and the scientifi c types of knowledge. In order to catch such an ethics 

of the philosophical procedure, we centered our analysis in Pontos de Referência, published in 

1961, consensually considered his masterwork. To comprehend the sinuous character of such 

pragmatics, we off er a cross reading between a general survey and a special interpretation of 

some more particular issues.   

Keywords: Philosophy; Knowledge; Rationality; Science; Criticism; Positivism

Djacir Menezes and the Problem of Knowledge  

José Maurício de Carvalho

This research shows the important epistemological thesis of the dialectic culturalism of Djacir 

Menezes. Based on the historical perspective, the spiritual evolution of the humanity evolution, 

evaluated by the dialectic monism. This is known by dialects culturalism. 

Keywords: knowledge, history, monism, culturalism, cause.

The Philosophy of Knowledge in Delfi m Santos    

Maria de Lourdes Sirgado Ganho

The main purpose of this paper is to stress the way Delfi m Santos dealt with the problem of 

knowledge in establishing a connection between knowledge, reality and truth. Consequently, 

it intends to show that there’s a concern with knowledge in the author  philosophical thought, 

that implies the idea of “regions of reality” bearing, at the same time, a cognitive and an onto-

logical scope.

 

Keywords: Delfi m Santos; Philosophy of Knowledge; Reality; Regions of Reality; Ontology. 
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The Problem of Knowledge in Diamantino Martins
Cristiana de Soveral e Paszkiewicz

This paper seeks to clarify Diamantino Martins´ gnoseological position. Based on an existen-

tialist position the author asserts the failure of Essence Philosophy because it departs from the 

premise that the relation between ideas, formed by abstraction and disconnected from reality, 

are the centre of gnoseological attention. D. M. assumes a realist position in opposition to ideal-

ism and tries to make a synthesis between Existentialist and Essentialist Philosophy.

Keywords: Diamantino Martins, Philosophy of Knowledge, Portuguese Philosophy

Miguel Reale: The Knowledge of Possibility or the Possibility of Knowledge 
Luís Lóia

In this small essay we intend to show that Miguel Reale conceives the notion of ontognoseol-

ogy as a general theory of experience, where being and knowledge are in a dialectally relation, 

by which they both become justify. On the other hand, we will assess how the thesis of the 

impossibility of metaphysical experience and, as a consequence, of the inevitably of a con-

jectural approach, derives from a conception of the irreducibility of human experience, that is 

always historical and, as so, reduces the metaphysical enquiry to the level of a mere conjecture.

In the processes of knowing, in the dialectic between subject and object, emerges the value, 

the axiological determination and, in human agency, in historical and cultural experience that 

we do of us and of the World, we accomplished meaning. As so, we become what we are by 

knowledge and doing so we verify what is.  

Keywords: ontognoseology, subject, object, axiology, value, meaning, metaphysics, conjecture.

Knowledge and Truth: the Philosophy of Science in Milton Vargas
Constança Marcondes César

We will present the way of the Milton Vargas meditation about the relations between knowl-

edge and truth, from the Jaspers’ and Popper’s works, and their implications about the relations 

between science and technique, science and poetry.

Keywords: Milton Vargas, science, poetry, truth, technique.
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Knowledge and Common Sense in Heraldo Barbuy’s 
and Gilberto de Mello Kujawski’s conceptions  
António Braz Teixeira 

This paper aims to present the Gnosiology of two of the most important names from the so-

called S. Paulo School, Heraldo Barbuy and Gilgerto de Mello Kujawski, both agreeing on the 

signifi cance of the idea of common sense, even if dissenting on the meaning that correspond 

to it, as, for the fi rst, it appears related to the profound and original intuition of concrete reality, 

as the internal faculty that distinguishes, centralizes and coordinates the impressions received 

externally, insofar establishing a bound between the intellectual abstract knowledge and the 

concrete dimension of the vital experience, and, for the second, it is understood as an irrational 

way of thinking, anonymous and mechanic, beyond questioning, without an origin that can be 

asserted and executed in a mechanical way.   . 

Keywords: Common sense; good sense; intuition; vital reason.

A. Miranda Barbosa –  The last of the Classics  

Miguel Real

Miranda Barbosa, inspired by the Aristotelian-Thomist philosophy, builds the edifi ce of a pure 

logic, a priori, with the contributions of mathematical logic. Miranda Barbosa refuses the new 

purposes of the existentialism and phenomenology. Therefore we designate him as the phi-

losopher’s “last classic” in Portugal.

Keywords: Philosophical logic, thomistic philosophy, absolute criterion of truth, classical phi-

losophy.

The Subject of Knowledge in the Work of Vilém Flusser   

Joaquim Domingues

The classical problems on the possibility, the origin and the nature of knowledge aren’t pre-

sent in the works of Vilém Flusser; even those concerning science and technics were submitted 

to a practical, non-theoretical, approach. 

The author of A Dúvida, after a temporary attraction for the integrative capacities of the 

Lusitanian culture, in the Brazilian version, returned to the same analytic, critic and separative 
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attitude from the beginning of its spiritual life. His progressive pragmatic concern appeared as 

a scandal for Modernity, as its reception clearly shows. 

Keywords: Vilém Flusser, doubt, Portuguese culture, practical knowledge.

Eduardo Soveral: Some Ideas on the “Gnosiology Analysis” 
Maria Manuela Brito Martins

The aim of this short study on Eduardo Soveral’s text «Análises Gnosiológicas» is to evaluate 

the originality and the value of this teacher from Porto in the fi eld of the Portuguese contempo-

rary thought. On the one hand, we see that his epistemological approach is the starting point 

for a foundation of knowledge regarding the various disciplines of philosophy. On the other 

hand, we also fi nd that his refl ection is based on the epistemological model and philosophical 

speculation of his master and teacher from Coimbra, Arnaldo de Miranda Barbosa, with whom 

Eduardo Soveral maintains a lively and heated debate throughout his philosophical activity 

and teaching in the Faculty of Arts of University of Porto.  

Keywords : Gnoseology, Cartesian cogitum, ‘minimo fi losófi co’, Cartesian method, essence of 

knowledge, evidence, certitude.  

Fernando Gil and the Problem of Knowledge
Marta de Mendonça

My paper aims at identifying some core points in the philosophical work of Fernando Gil. I 

claim that the notion of intelligibility is the unifying topic of all of his work, subsequently devel-

oped in many other topics, all of them focused on the search for an “archaeology of reason”. As 

a result of this inquiry, conceived as a means to the identifi cation of a “proto-epistemology”, I 

submit that the work of Fernando Gil’s is to be located in the map of contemporary epistemol-

ogy as an attempt to surmount the reductive dualisms of Modernity through the exploration 

of what he called a “realism of interpretation”. Finally, I point out a few aspects characteristic 

of his style, in so far as they bear weight on how he conceives both the philosophical activity 

and its results.

Keywords: Fernando Gil, contemporary epistemology, intelligibility
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The importance of authors names in the process of writing history. 
The knowledgeable, the powerful and the unknown
Mirna Velcic-Canivez 

The paper deals with diff erent categories of signature (authors names). It questions their 

functioning in the process of writing history. History is a permanent dialogue: the historian 

refers to the texts of other specialists as well as to a variety of written material signed by the 

protagonists of the events. That is how history works as a scientifi c activity and that is how the 

names of other authors become rhetorical tools for legitimating the scientifi c interests of the 

historian and his discourse. The paper shows how these signatures receive a « body » and a 

« voice » and how they take part in the process of elaborating « material evidence ».

The paper is particularly concerned with the ways the historians « prepare » documents for 

publication. A postcard signed by an unknown author, fi guring in the book Lettres de Drancy, is 

taken as an example. The analysis is focused on the notes written by a historian. They are added 

in order to give the  card an adequate historical context and to provide some elements for a life 

history. The signature of an unknown author is thus given a body. 

Keywords: writing history, authors names, signature, unknown witness, evidence

The Quarrel of the Ancients and the Moderns – mapping some topoi
Samuel Mateus

The intellectual history of Humanity is part of a vast genealogy that stems from disputes 

between those advocating the excellence of ancient times and those arguing the superiority of 

the present. Thus, since antiquity we fi nd the persistent recurrence of a Quarrel of the Ancients 

and the Moderns, virulence that stresses the human and social experience, either praised, 

either rebuked in its development process.

 This paper discusses the process of development of the Quarrel of the Ancients and the 

Moderns as a matrix from which it is possible to perceive, in sparse and seemingly random his-

torical positions, a way that guide us to the path, full of crossings and intersections, of modern 

experience. Its aim is to defi ne some cardinal points of the Quarrel’s own development that 

help us to better understand how the idea of “modernity” has evolved.

Keywords: Quarrel of the Ancients and the Moderns; Modernity; History of Ideas.
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Hidácio de Chaves and 5th Century Galécia: 
Mental Representations of a Cleric at the “Outer Reaches of the World” 
Mário de Gouveia

The aim of this essay is to present a series of refl ections concerning the literary imaginary of 

Hydatius, bishop of Aquae Flaviae, in the political context of the Hispanic province of Gallaecia, 

during the 5th century.

Keywords: Hidácio de Chaves; Early Middle Ages; History of Gallaecia; History of the Catholic 

Church.

Enlightened Absolutism and Assistance.
The Misericórdias  from the District of Évora at the End of the Ancien Régime
Teresa Fonseca

This study is about the state intervention towards mercerizing houses (Misericórdias) of the 

Évora district through territorial magistrates, during the last decades of the Portuguese absolutism. 

It falls especially upon the royal decree of the 18 th of October 1806. We consider this law the last 

attempt of the central power in order to conform the Holies Houses to the enlightenment policy. 

We also analyze the diff erent reactions of these assistance institutions to the mentioned decree.

Keywords: Health; assistence; misericórdias; society; absolutism.

Leão Ramos Ascensão and the Integralismo Lusitano  
A. Paulo Dias Oliveira

Based upon several historical sources, this article intends to understand how the phenom-

enon of integralismo lusitano has been studied in Portugal. On the other hand, it tries to defi ne 

the role of Leão Ramos Ascensão in the monarchist movement and also in the movement of 

integralismo lusitano. Finally, it will focus on the movement of integralismo lusitano, either on 

its foundation by the Alma Portuguesa, a magazine published in Louvain, Belgium, in 1913, and 

on its peculiar features until the end of the movement in 1933.

Keywords: Leão Ramos Ascensão; biography; Integralismo Lusitano; history; vanguard; Aléo; 

monarchy.
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The body is a fl ame: from actual design to the virtual body
Rui Dias

Taking the body as a fi eld of possibilities face to a background of current anxieties and chal-

lenges – the body in the process of social construction and virtualization – we point to the need 

for their critical review, particularly by the culture of Design. For all the objects will always be 

related to the body, we must discover and consider connections. An understanding of such 

links and the consideration of an open theory of the body will be very useful to the practice of 

a discipline that constantly plans with and for the body. A discipline that must always have a 

regulatory ethics: social, cultural, ecological, human.

Keywords: social construction of the body, contemporaneity, virtual body, material culture, 

Design.
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