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EDITORIAL 

O presente número de Philosophica recolhe as contribuições apre
sentadas no Seminário «O Novo Mundo da Razão - Os Descobrimentos e a 
constituição da racionalidade moderna», que se realizou na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, a 10 e 11 de Dezembro de 1998, no 
âmbito das actividades do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e 
que contou com a participação de mais de uma dezena de investigadores de 
várias universidades nacionais e estrangeiras e de várias áreas disciplinares, 

O objectivo do Seminário era, em ano de comemoração do centená
rio da chegada de Vasco da Gama à índia e no contexto mais geral das 
comemorações do ciclo dos Descobrimentos (ou da Expansão), propor
cionar uma oportunidade para se fazer uma avaliação reflexiva e crítica 
de cariz interdisciplinar do impacto directo ou diferido que sobre a racio
nalidade moderna teve esse processo histórico no qual Portugal teve des
tacado protagonismo. Não, porém, para, uma vez mais celebrar a contri
buição portuguesa, já tantas vezes relevada, mas para integrá-la no lento 
processo através do qual se constitui a racionalidade moderna, posta que 
foi em confronto com novos mares e continentes, novos povos, gentes e 
culturas, que obrigaram a criar novas categorias ou a reformular as anti
gas, nos domínios da antropologia filosófica, da filosofia política e do 
direito, da filosofia da religião, e até na concepção e auto-representação 
da própria racionalidade. 

Cinco dos ensaios aqui reunidos estudam aspectos do contributo do 
pensamento português para a construção da Modernidade: o de Pedro 
Calafate, que versa sobre os aspectos da reflexão antropológica dos pen
sadores portugueses da época dos Descobrimentos; o de Luis Filipe Bar
reto, que traça um amplo quadro de caracterizção da cultura portuguesa 
da época da Expansão e do seu impacto na cultura europeia; o de Silvano 
Peloso, que se ocupa da poética e da arte da memória na lírica camoneana 
situando-as no quadro das estéticas e filosofias do conhecimento do 
Renascimento e do proto-Barroco; o de Lúcio Craveiro da Silva, onde se 
faz uma recensão do pioneiro e importantíssimo papel que sobretudo os 
missionários portugueses tiveram, desde os primórdios dos Descobri
mentos, no estudo das línguas dos «povos descobertos» e por essa via 
também para a promoção do encontro de culturas. Por seu turno, Paulo 
A.E. Borges desenvolve uma reflexão sobre a simbólica e mítica da via
gem e da descoberta no imaginário utópico que se exprime com recorrên
cia e pregnância na literatura e cultura portuguesas desde os começos à 
actualidade. 
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Outros ensaios abordam aspectos em que se fez sentir o impacto das 
novas realidades sobretudo na antropologia filosófica, na filosofia da 
religião e na filosofia politica. Assim, o estudo de Adriana Veríssimo Ser
rão sobre a transformação ocorrida na antropologia moderna, em particu
lar no século X V I I I , na qual a perspectiva essencialista é substituída por 
uma visão histórica, onde desempenham papel estratégico a oposição 
dialéctica entre natureza e cultura e as categorias de natureza humana, 
género humano e carácter, consideradas como instrumentos conceptuais 
que permitiam o reconhecimento da concreta diversidade histórica e cul
tural do Homem. Numa linha de complementaridade com este, vai o 
ensaio de Manuela Ribeiro Sanches, que, partindo da análise da obra de 
Georg Forster, estuda as formas de representação da alteridade antropoló
gica na cultura alemã setecentista. 

O modo como a nova realidade obrigou a reformular a moderna filo
sofia da religião e as concepções teológicas é analisado em dois ensaios: 
o de Joaquim Cerqueira Gonçalves, que mostra como foi repensada na 
Modernidade a relação entre religião natural e religião revelada, dando-se 
primazia e privilégio àquela, e o de Adelino Cardoso, que reconstitui um 
célebre debate teológico - sobre o chamado «pecado filosófico» - que 
dividiu os teólogos no século X V I I e que tinha directas implicações no 
modo de exercer a cristianização dos povos com os quais os Europeus 
entraram em contacto pelos Descobrimentos. Viriato Soromenho-
-Marques, que, no âmbito do Seminário, apresentou uma reflexão sobre o 
pensamento jurídico-político de Francisco Vitoria, o qual soube respon
der de forma inovadora e construtiva à situação do confronto de novos 
povos e culturas provocada pela descoberta do Novo Mundo, preferiu 
dar, para publicação neste número da revista, um ensaio posterior no qual 
propõe um importante estudo sobre a génese, a respectiva tensão e o pro
jecto de articulação orgânica de três categorias em torno das quais os pen
sadores modernos arquitectaram a nova ordem política, a saber, as noções 
de soberania, de liberdades e de direitos. Conclui este volume o nosso 
próprio ensaio, que dá exemplos concretos do modo como os Descobri
mentos tiveram também um poderoso impacto sobre a racionalidade 
moderna do ponto de vista da sua peculiar retórica. 

O conjunto resultou num mosaico de contribuições que reputamos de 
grande significado e que certamente não deixarão de suscitar novas refle
xões. Um sentimento expresso por muitos dos participantes no Seminário 
foi, aliás, o do interesse de o continuar em novas edições, tantas as maté
rias e perspectivas relevantes que resultavam das comunicações apresen
tadas e dos debates que se lhes seguiram. 

Leonel Ribeiro dos Santos 



ARTIGOS 

DA RELIGIÃO REVELADA À RELIGIÃO NATURAL 
- PELOS CAMINHOS DA RAZÃO -

Joaquim Cerqueira Gonçalves 
Universidade de Lisboa 

Vai-se esbatendo a época das emblemáticas lutas entre razão/reli
gião. Mesmo assim, quando tal sucedia - e quando vai acontecendo ainda 
agora - , não se sabia bem de que razão e de que religião se falava, até 
porque, possivelmente, esses supostos contendores se dessedentavam nas 
mesmas fontes e reciprocamente se influenciavam. 

O saber, que se julgava, outrora, produção exclusiva duma utópica 
razão pura, vai admitindo factores que o contagiam, sem que passem 
pelos cadinhos da prova que eles mesmos impuseram ao seu próprio exer
cício. Afinal, é, no mundo da vida, onde a religião está presente, e não no 
da razão pura, que se enraíza o mundo da ciência. 

A religião não é apenas uma expressão racional específica situada 
numa primeira - primitiva - fase da vida da humanidade, como-foi inter
pretada por um certo positivismo. Ela acompanha, enquanto perene ele
mento cultural, toda a história do saber, indo este talhando o seu perfil em 
frequente e multiforme articulação com os factores religiosos. Hegel 
reconhece à religião um lugar no processo da racionalidade, ainda que 
deponha o último juízo desta nos veredictos da filosofia. A religião é, 
com efeito, uma expressão racional, que determina, através do plano 
comum da cultura, outras formas de racionalidade 

Assim tem sucedido com o saber da cultura ocidental, que não é, 
aliás, o único saber - cada cultura tem o seu - e que, no processo do seu 

Philosophica 15, Lisboa, 2000, pp. 5-15 
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desenvolvimento, foi determinado, decisivamente, quer pela especulação 
greco-romana quer pela sabedoria bíblica. 

É por isso que falar da articulação entre razão e religião bíblico-cris-
tã não traduz uma nota acidental da própria racionalidade ocidental, mas 
de algo que, em boa medida, se lhe tornou estrutural. Por outras palavras, 
a presença contingente desse traço religioso acaba por ser constitutivo da 
própria razão ocidental, tal como o saber é também determinante, na sua 
especificidade ocidental, do desenvolvimento das formas de religiosidade 
da nossa cultura. 

Todos os períodos da cultura ocidental poderiam ser convocados 
para confirmar esta leitura, sendo talvez a época moderna aquele que 
mais enfaticamente o manifesta, muitas vezes, sem dúvida, em contorções 
do conflito. 

Depois de se ter desistido, por inconsistente, do modelo que via a 
razão a crescer pela vitória da razão filosófica e/ou científica sobre o 
mito, vai-se reconhecendo a sua reciprocidade, não apenas em orientação 
histórica vertical - já os filósofos gregos se viam continuadores do mito -
como também em coexistência horizontal e estrutural, já que o mito é tra
balho da razão e em todas as produções desta está presente o esquema 
que o informa. Para lá do tópico mito/razão, a racionalidade ocidental 
vai-se reconhecendo no raizame das antigas fontes sapienciais, quase 
sempre associadas a expressões religiosas. Se a filosofia ocidental foi 
indelevelmente marcada pela especulação grega, vai-se reconhecendo que 
esta foi determinada por muitas outras tradições que a precederam, algu
mas das quais deixaram vestígios tanto na filosofia como no próprio texto 
bíblico.1 Se, hoje, um pensador judeu, como E. Lévinas, tende a enfatizar 
o cruzamento da característica grega e judaica da filosofia ocidental, essa 
tarefa é facilitada pela própria indagação histórica, ao desvendar troncos 
comuns, tanto para a filosofia grega como para a Bíblia. 

A religião não é certamente filosofia, mas nem por isso deixa de ser 
uma expressão racional, mais próxima da literatura sapiencial do que da 
ciência. Por outro lado, a filosofia, particularmente a de estilo ocidental, 
tenderá a admitir apenas a religião que tenha o seu ponto de partida nos 
princípios da própria razão, nada querendo aceitar que venha do exterior. 
A religião, a estar presente na filosofia, metamorfosear-se-ia, assim, em 
filosofia, talvez pela mediação da filosofia da religião. Mas essa atitude 
não deixa de representar um subtil artifício, ao ver a razão, que de pura 
só tem a designação, dissociada da cultura em que emerge. Assim, no que 

1 A Carta Encíclica, Fiães et Ratio, do Papa João Paulo I I , de 1998, mostra-se, numa 
atitude dc certo modo inédita nos meios teológicos crislãos oficiais, muito sensível a 
esta remota tradição sapiencial. 
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concerne à Bíblia, os modernos, que foram em boa medida determinados 
pelo horizonte religioso cristão, propenderão a aceitar o que aí se julgue 
consentâneo com a razão, eliminando tudo o que parecer decisão da auto
ridade, mesmo que esta seja divina. O Tractatus Theologico-politicus de 
Espinosa pode ser, na Modernidade, emblemático representante desta ten
dência. Daqui aos entusiasmos iluministas, que acabam por substituir a 
Divindade por uma razão divinizada, o trajecto é curto. 

Sendo a religião uma expressão da cultura e contrastando-se esta 
com a natureza, ressoa a contra-senso falar de religião natural, suposta
mente anterior às concretizações culturais, como se houvesse expressão 
religiosa que não fosse também manifestação cultural. A designação reli
gião natural pretende acentuar, por um lado, o seu carácter absoluto, 
intrínseco a toda a manifestação da vida humana, não redutível a nenhu
ma das suas formas históricas, mas, por outro lado, sugere o seu estatuto 
de religião não-revelada, que tenderia a identificar-se com um fenómeno 
irracional, pelo facto de se julgar não ter origem na razão humana, mas 
antes numa instância de autoridade. 

Mesmo que a fenomenologia da religião tenda a ver sempre nesta 
resquícios de um processo de revelação, a religião bíblica assumiria, com 
particular ênfase, esse carácter, muito embora susceptível de diversas 
interpretações. Ainda aí pode ser verificada uma significativa diferença 
entre o contexto da revelação do Antigo Testamento e o do Novo Testa
mento, contraste que a vivência e a especulação posteriores acentuarão. 
Se é certo que o Antigo Testamento será lido, por vezes, como uma 
moral, facilitando a sua naturalização, como parece sugerir o texto de 
Kant, A Religião nos Limites da simples Razão, regista-se geralmente a 
propensão para acentuar a orientação transcendente, de que o profetismo 
seria porta-voz, da religião judaica, que, por isso mesmo, estimularia uma 
interpretação em moldes de revelação. Pelo contrário, o Novo Testa
mento, porque fala de um Deus incarnado, presente na história, abrirá, 
por vezes, sem perder necessariamente o sentido da transcendência, o 
caminho da imanência, como se verá, precisamente, em algumas leituras 
filosóficas ocidentais, da religião natural, as quais confundem esta com o 
próprio cristianismo - anima naturaliter Christiana - tal como, em nome 
deste, se pretenderá eclipsar, por exemplo na nossa época, a característica 
religiosa do cristianismo, assim sucedendo na teologia da morte de Deus, 
bem como no fenómeno de laicização e de secularização, que o cristia
nismo, por vezes, estimula. Até a "prova ontológica" anselmiana poderá 
ser utilizada a favor das "sementes" naturais de toda a religião. Podemos, 
assim, pressentir, desde já, de forma paradoxal, os contornos das diversas 
possibilidades de encontro entre a religião natural e o próprio cristianis
mo, não obstante este parecer a religião revelada por excelência. 
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Estando Jesus Cristo presente na história pela incarnação e dizendo¬
-se Filho de Deus, Verdade e Vida, a questão fundamental incidirá sobre 
o modo de garantir essa filiação, bem como os títulos divinos que Cristo a 
si próprio se atribui. Neste âmbito, se vai manifestar privilegiadamente o 
esforço da razão, que tenderá a reduzir o alcance de todo o processo à sua 
própria compreensão, não apenas racionalizando-o como também identi
ficando a razão com a própria razão humana, pondo de parte a possibli-
dade de um patamar transcendente a esta - a razão divina. 

Neste percurso, os termos da questão vão alterar-se. Não se trata já 
do contraste ou mesmo oposição entre religião revelada, cuja fonte 
assenta numa autoridade, e a razão, mas entre transcendência a imanên
cia. E uma dicotomia com expressões e fases muito diversificadas. Se, 
nos primeiros tempos do cristianismo, essa transcendência era desafiada 
pelos preceitos da lógica aristotélica, que considerava irracional o que 
não se coadunasse com eles, conflito particularmente notório nas questões 
trinitarias, pouco e pouco o cristianismo foi sendo assimilado pela espe
culação, sendo então acolhido, não apenas como racional, mas até como a 
grande manifestação da razão, que teria no século XI I I o grande momento 
duma conseguida harmonia, entre fé e razão, entre sobrenatural e natural, 
entre poder espiritual e poder temporal. 

Nesse momento medieval de euforia, até o pensamento antigo, 
pagão, foi cristianizado, sendo possível ao cristianismo colocar a filosofia 
greco-romana, designadamente a de Aristóteles, ao serviço do Evangelho, 
em termos de praeparatio evangélica. Contrariamente ao que pensara 
Tertuliano - "Quid ergo Athenis HÍerosolymis?Quid academiae et eccle-
siae?",2 entre Atenas e Jerusalém algo poderia haver de comum. 

Mas nem todos partilharam desse entusiasmo. Logo apareceram 
aqueles que denunciaram a naturalização do Evangelho na filosofia pagã, 
reclamando enfaticamente a dicotomia. No entanto, os elementos cristãos 
de imanentização estavam lançados, aguardando apenas a atmosfera pro
pícia para frutificarem. 

Com efeito, é a própria racionalidade cristã que irá favorecer tanto o 
processo de imanência como o de secularização da cultura ocidental, 
criando, assim, o contexto para a referência à religião natural, bem como 
e simultaneamente à razão imanente. 

No âmbito especulativo, é, na dialéctica transcendência/imanência, 
que se vão manifestar os traços mais significativos da Modernidade, sem 
que sejam sempre e necessariamente anti-religiosos e anti-cristãos. 

A investigação histórica e a interpretação cultural têm vindo a esba
ter, progressivamente, o contraste, alimentado por preconceitos, entre 
Idade Média e Idade Moderna. Não apenas a maior parte dos humanistas 

2 De praescriptione hereücorum, VII, 9, 
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da Renascença se afirma cristã, como também os próprios referenciais 
filosóficos da Modernidade, como Descartes, Leibniz e Kant, Hegel e 
outros, elaboraram a sua especulação em constitutiva referência às gran
des teses da teologia cristã.3 É sugestivo o título dum texto de John 
Locke: "The Reasionablenesse of Christianity as delivered in the Scriptu¬
res", em cujo prefácio pretende compreender fielmente, na sua condição 
de cristão, mas também de pensador, a religião cristã.4 É um exemplo, 
entre muitos outros, duma filosofia que se constitui em articulação com a 
religião, no caso o cristianismo da reforma. Leibniz considera a religião 
cristã a religião natural, constituída em lei por Jesus Cristo, tendo por ela 
o maior respeito e veneração. Cristo, afirma, realizou o que não foi pos
sível aos filósofos, passando a religião dos sábios a ser a religião do 
povo.5 

Repare-se, contudo na deslocação da questão: passa-se da figura de 
Cristo para a da Divindade, de que resultará tanto uma leitura específica 
da religião cristã como também da própria religião natural, paradoxal
mente, ora identificadas ora antagonizadas. Deus é uma realidade aces
sível à razão, enquanto muitas proposições cristãs supõem uma opção de 
fé. Aceita-se na religião o que nela for perene e se encontrar em todo o 
ser humano, sendo particularmente contemplados os elementos de natu
reza ética. A razão, dir-se-á, aponta facilmente o caminho para Deus, pre
sente nas Suas obras, enquanto os ministros das religiões orientam para 
deuses artificiosos. Dito resumidamente, o horiozonte é mais deísta do 
que cristão, mesmo que os atributos de Deus continuem a ser, em boa 
medida, os da teologia cristã. Mais do que de religião natural, era duma 
theologia naturalis que se tratava, mesmo que, fundamentalmente, apenas 
se naturalizasse a teologia cristã. 

Para lá das representações panteístas, que aliás eram já palpáveis, 
mesmo em tempos da Idade Média cristã, o que mais contribuirá, em ter
mos especulativos, para o processo de naturalização e imanência, é a pró
pria ideia de Deus, que a especulação cristã mais salientara, em oposição 

3 O que não impede J. Jalabert de levantar a questão, na conclusão da sua obra Le Dien 
de Leibniz: "Le Dieu de Leibniz est-il le Dieu des Chretiens?" {Paris, Puf, 1960, p. 217). 

4 The Reasonableness of Christianity as delivered in the Scriptures, Reprodução da Ed. 
de 1749, Ed. Toemmes Press, Bristol, 1997, p. 3. 

5 Teodiceia, Introdução: "Jesus Christ, divin fondateur de la religion la plus pure et la 
plus éclairée." Ed. Gerhardt, Olms, Nova Iorque, 1978, Vol. 6, p. 25. "Je n'entre point 
dans les autres points de la Doctrine Chrétienne, et je fais seulement voir comment 
Jesus Christ acheva de faire passer la religion naturelle en ¡oi et de lui dormer l'autorité 
d'un dogme public. II fit lui seule ce que tant de philosophes avaient en vain taché de 
faire (...)." {Ibidem, pp. 26s). 
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à cultura antiga: um Deus, cuja característica máxima de transcendência é 
traduzida pela infinitude.6 

Com efeito, a infinitude de Deus representará a transcendência suma, 
mas, uma vez aí situados, abre-se também, uma vez mais paradoxalmente, 
as portas da imanência, senão mesmo as do panteísmo: Deus, sendo infi
nito, terá de se encontrar em tudo, em formas que modelos geométricos, 
já não verticalmente hierarquizados, sancionarão. Essa ideia de Infinito, 
abertamente assumida na especulação medieval, será largamente 
ampliada na Renascença e na Modernidade, nutrindo tanto a religião 
como a filosofia.7 Será nela também que se vai apoiai' a cruzada a favor 
da harmonia entre a unidade e as diferenças, que as múltiplas obras sobre 
a concórdia e tolerância, desde Nicolou de Cusa a J. Locke, consignarão, 
como forma de superar abismos insanáveis, em termos especulativos e 
práticos, designadamente as lutas religiosas. 

Se a racionalidade antiga não se dava bem com o infinito, a raciona
lidade moderna é copiosamente provida nesta fonte e neste horizonte, 
mesmo que a sugestão da infinitude tenha tido na racionalidade religiosa, 
não na razão filosófica, o seu ponto de partida. A introdução, no âmbito 
especulativo, da nova categoria da infinitude, positivamente interpretada, 
vai trazer decisivas consequências, nem sempre convergentes, para a 
mundididência europeia, designadamente para a filosofia. 

Um dos alcances mais consciencializados da especulaçlão sobre o 
Infinito, na Modernidade, será de ordem epistemológica, que nutrirá múl
tiplas repercussões na consideração racional das expressões religiosas. 
Perante o excesso que o Infinito representava para a razão humana, resta
va a esta impor-se a si mesma limites gnosiológicos, praticando metodo
logias de controlo, mesmo que, ao mesmo tempo, lamentasse essa finitu-
de, por ser, como se diria em linguagem dos nossos dias, "humilhante", 
sobretudo numa época de grande euforia humana. A esse respeito ficou 
paradigmática a atitude metodológica de R. Descartes, a qual decorria 
dessa amplitude infinita. Por outro lado, para ele, o que dizia respeito à 
salvação - à religião - deveria ficar fora da órbita da razão, reduzindo, 
assim, indevidamente, a religião cristã à questão da salvação, que, não 
sendo irracional, não podia decorrer do âmago das regras de verdade.8 

6 Pertence a João Duns Escoto a tentativa mais conseguida de tematizar a infinitude de 
Deus, bem traduzida na seguinte interrogação: "Utrum in entibus sit aliquid existcns 
actu infinitu." {Ordinatio I , dist. 2, P. 2, q. 1, n. 1; Ed. Vaticana I I , p. 125. 

7 Uma das especulações mais representativas desta orientação é certamente a de Nicolau 
de Cusa, por exemplo, em Docta ígnorantia, § 2 e 4. 

8 "Je révérais notre Théologie, et pretendais, autant qu'aucuun, à gagner Ie ciei; mais 
ayant appris, comme chose três assurée, que le chemin n'en est pas moins ouvert aux 
plus plus ignoranls qu'aux plus doctes, et que les vérités révélées, qui y conduisent, sont 
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Tendo-se instalado, antonomasticamente, na cultura ocidental, a ati
tude cartesiana perante a religião, ela, não sendo inédita, vai tipificar-se 
em jeito de atmosfera para toda a manifestação moderna de racionalidade. 
Se o problema da salvação, tal como era interpretada pelo cristianismo, 
não pertencia às preocupações da filosofia, isso não significava que não 
se devessem esclarecer os referenciais religiosos, agora metamorfoseados 
em suposições, mas esse entendimento teria de obedecer aos requisitos 
metodológicos estabelecidos. Neste sentido, Edward Lord Herbert von 
Cherbury defende, no século XVII I , o recurso à lógica, aliás a vulgar, 
precisamente, ainda nas suas palavras, a que é ensinada nas universidades, 
pois que não podia adicar da razão, que a lógica traduzia, ao distinguir 
entre o que é verdadeiro, falso e provável, também em religião,9 porque 
de todas essas modalidades algo nesta subsistia. Temia-se a incerteza dos 
princípios da teologia, em contraste com a confiança na certeza dos prin
cípios da filosofia.10 Por exemplo, o pecado original, que é considerado 
pilar fundamental da religião cristã, em função do qual se compreende a 
missão redentora de Cristo, é considerado insusceptível de ser provado 
pela razão, limitando-se esta a tomá-lo como um postulado - suposição - , 
à luz do qual se poderia desenvolver a pertinência da necessidade dum 
salvador, introduzindo, desse modo, o necessário, dentro do contingente, 
como já Santo Anselmo o havia notado, em Cur Deus homo.11 

O filósofo toma o lugar dos ministros da religião, um pouco como 
sucedia com os pensadores árabes, que, com a sua filosofia, haviam 
assumido o papel dos profetas.12 Aliás, R. Descartes continuara a dicoto
mia, adensada desde o século XIV, que preparará a reforma: a salvação 
não depende dos méritos, mas exclusivamente de Deus, sobre a qual o ser 
humano nada poderia afirmar. 

A transcendência, a ser afirmada, não o seria pela razão pura. Cabe
ria apenas no âmbito da razão prática. Estamos perante uma razão 
simultaneamente muito diminuída e antropomorfizada. A religião, a ter 
ainda sentido, mostraria apenas a condição - frágil - humana, não os 
desígnios de Deus. 

audessus de notre intelligence, je n'eusse osé les soumetlre à la faiblesse de mes 
raisonnements (...)". (Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison et chereber 
la vérité dans les sciences). 

9 "Since through your good directions, I have so much proffited in my studies, that I 
conceive myself able to distinguish between truth and falsehood, according to the 
ordinary rules of logic taught in our universities." (A Dialogue between a Tutor and bis 
Pupil, Reprodução da Edição de 1768, Ed. Friedrich Fromman, Stuttgart, 1971, p. 1. E 
preciso distinguir entre o que é verdadeiro, falso e provável (p. 70). 

W Ibidem, p. 2. 
11 Cur Deus Homo. 
1 2 Significativa a crítica dirigida por Leibniz aos árabes, logo no início da sua Teodiceia. 
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Os caminhos da cultura não se abrem, todavia, em sequências e con
sequências rectilíneas. Se a religião parecia ficar fora do alcance da razão, 
ela continuava presente na vida, ainda que, na existência dos filósofos, aí 
permanecesse, paradoxalmente, mais colada à especulação, assumindo, 
por vezes inconscientemente, resíduos culturais, do que a uma prática 
religiosa efectiva. Aliás, Kant preconizava que, para se fazer filosofia da 
religião, teria de se trabalhar a priori, não a partir da experência. 1 3 De tal 
modo o cristianismo ainda se confundia com a cultura e com o que se 
considerava ser o natural que os profissionais da razão, os filósofos, não 
podiam deixar de dirigir para ela a sua especulação, embora com resulta
dos muito divergentes. Afinal, a filosofia era uma expressão da cultura, 
ninguém podendo dissociar-se da abrangência desta. Por isso, dum modo 
geral, a religião, a cristã, a que, de facto, se desenvolvera prioritariamente 
na cultura ocidental, continuava a representar de modo emblemático, 
embora não exclusivo, toda a religião, sendo em relação a ela que a filo
sofia ocidental ia definindo os seus próprios poderes - e incapacidades. A 
religião, vista, sobremaneira na época da reforma, com uma função salví-
fica, ou era decisão misteriosa de Deus, inacessível ao ser humano, ao 
qual se pedia apenas conformação, ou, quase em sentido oposto, era 
reduzida à religião natural, isto é, a uma religião racional, quer dizer, ao 
que na religião pudesse entrar no quadro das categorias da filosofia, 
aceitando esta do conteúdo do cristianismo apenas o que supunha serem 
as coordenadas de toda a religião, isto é, a religião natural, que seria 
mais adequado ser designada de religião universal. Esta suposta omni
presença da religião conduzia ao reconhecimento da fácil acessiblidade à 
realidade divina pela razão humana, caso esta não se deixasse perverter. 
Mas, de facto, sem se saber bem porquê, perverteu-se mesmo, continuan
do a Divindade a ser uma referência difícil. 

Para se chegar a esta naturalização da religião, fundamentalmente a 
da religião cristã, ora se procurava integrá-la nas manifestações religiosas 
mais antigas, recorrendo, tal como muitos dos humanistas da Renascença, 
aos estudos de história e de arqueologia,14 ora se afastava das práticas da 
religião cristã tudo o que fosse considerado acidental, supersticioso, fruto 
do tempo, o que equivalia muitas vezes a uma acerba crítica ao catoli
cismo, sobretudo aos seus elementos rituais,15 a favor do protestantismo, 

3 A Religião nos Limites da simples Razão, Prefácio da 2.a ed. 
4 O argumento de antiguidade é frequentemente utilizado. E. L. H. Cherbury considera o 

mundo da China e da índia mais antigo do que o de Moisés (Ob. cit, p. 30). O que se 
exige para a vaiíuaus uuma ooutrina e que seja antiga e universal. 

5 Havia mesmo preceitos para distinguir o religioso, que se aceitava, do supersticioso. 
Era também uma luta contra alguns absurdos piedosos (Ver E. L. H. Cherbury, Ob. cit, 
pp.5,47). 
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que se considerava religião mais interiorizada. A procura da religião 
natural significava a aposta na existência duma religião pura, melhor 
dito, traduzia a missão de purificar a religião católica, tal como aliás o 
luteranismo o havia pretendido fazer, revertendo, por isso, essa questão 
num conflito entre as diversas expressões da religião cristã. Na verdade, 
no meio de elementos inequivocamente cristãos, essa naturalização da 
religião e essa tensão entre as diversas formas cristãs faziam esquecer o 
que tinha sido o cerne da religião cristã, para aportar num abstracto e 
descomprometido deísmo, donde seriam esconjurados todos os resíduos 
de revelação e de sobrenatural. Era uma religião para gente culta, mesmo 
que argumentando com práticas populares, cuja validade lhes advinha da 
sua antiguidade, transmutada em universalidade e persistência. 

A dialéctica razão/religião ora aproximava estes dois termos, fun-
dindo-os pela redução de um deles ao outro, ora autonomizava a vida 
avulsa de cada um deles, de que inevitavelmente resultavam circuitos 
paralelos incomunicáveis, favorecendo, desse modo, um movimento cir
cular formalizante. No âmbito da religião, surgirá o ritualismo vazio. Na 
instância da razão, emergirá um autonomismo artificial que nada tem a 
ver com a realidade da existência humana. Para que a razão retome um 
novo alento, ela tem de ser abalada, como sempre, pelas injunções dos 
acontecimentos, no meio dos quais encontrará quase sempre a interpela
ção religiosa. 

O cristianismo, não sendo de origem europeia, viria a ter na Europa, 
em termos de facto, uma das suas expressivas disseminações, sendo por 
isso, frequentemente, embora indevidamente, identificado com a chamada 
cultura ocidental. 

Entretanto, a Europa cristã entra, na Modernidade, em contacto com 
novos mundos e com outros povos que, até esse momento, não tinham 
sido atingidos pelas características da cultura europeia. A própria raciona
lidade desta, estimulada pelo universalismo cristão - pela fé - pode ter 
contribuído para esse mesmo expansionismo. De qualquer forma, a razão 
europeia viu-se perante costumes inspirados por mundividências muitos 
diferentes da sua, onde vigoravam princípios de comportamento bem 
distantes da ética da sociedade que a cultura greco-romana e bíblica havia 
plasmado. Estes inéditos comportamentos favoreciam, por vezes, o 
recurso a uma moral natural, que aproximava todos os povos, ao contrário 
das praxes religiosas, que frequentemente contribuíam para acentuar 
flagrantes contrastes. A religião natural, tendencialmente confundida 
com a ética, parecia encontrar aí um privilegiado exemplo existencial. 

No entanto, nas caravelas não seguiam filósofos, mas mercadores, 
guerreiros e missionários. Se havia alguma orientação universalista era a 
cristã, em dimensões que a razão, per si, se é que tem sentido falar nestes 
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termos, nunca igualara. Ora o cristianismo, pela sua própria vocação uni
versalista, tinha de dialogar com a multidão caleidoscópica desses povos, 
sendo ainda necessário que o fizesse a um nível que, sem deixar de ser 
religoso, não se confundisse com as praxes da religião cristã europeia, 
exigindo-se então uma instância que fosse comum a todos, como aliás já 
o fizera o fim da Idade Média, onde o maiorquino Raimundo Lulo pre
tendia dialogar com todos em linguagem também a todos acessível. 

O entusiasmo com o novo mundo,16 que os europeus contrastavam 
com uma certa atmosfera melancólica do seu Continente, cedo estimula
ram o entusiasmo com o tópico do "bom selvagem", que seria bom, mesmo 
que não tivesse a religião cristã, mas que teria de ser dotado de uma 
razão, muito embora esta não fosse já identificada com o cristianismo. 
Pêro Vaz de Caminha, na sua célebre carta a D. Manuel, sente que nada 
mais falta a essa gente tão "bem feita" e tão "inocente", a não ser o bap
tismo, até porque outra religião eles não têm nem outra religão a natureza 
pede que não seja o cristianismo, supondo, por assim dizer, uma natural 
harmonia entre uma e outro. Eram também, agora, os novos aconteci
mentos a promover a ideia duma religião natural - tal como uma moral e 
um direito naturais - sem dúvida a religião desejavelmente a mais pura 
de todas, porque supostamente mais próxima duma utópica natureza vir
gem. ̂  

E, assim, legítimo falar duma nova época cultural, desde há muito 
preparada, mas que assume nesse momento consciência das suas coorde
nadas. Novas articulações se processam entre os elementos dessa mesma 
cultura, designadamente entre a razão, a religião, a natureza, a sobrenatu-
reza, o direito e a ética. Mesmo as diversas expressões religiosas cristãs, 
tanto as da reforma como as da contra-reforma, devem ser integradas 
neste novo contexto, onde não faltam manifestações paradoxais. As Igre
jas reformadas, cultivando uma acentuada dicotomia entre o natural e o 
sobrenatural, tendem a autonomizar a racionalidade, considerando-a, 
porém, de alcance assaz reduzido. A religião católica, neste ponto menos 
dualista e mais optimista, firma-se no pólo da ontologia, que acaba por 
apoiar um certo naturalismo, mesmo religioso, sem perder, todavia, a sua 
articulação com o sobrenatural. A escolástica renascentista peninsular é a 
este respeito movimento paradigmático, erguendo-se a um grau invejável 
de unidade, não só entre a teologia, a filosofia, o direito e a ética, como 
também na consideração da universalidade de natureza e de direitos de 
todos os povos. 

A racionalidade moderna vale certamente como um facto expressivo, 
a ser registado pela história, mas representa também, aliás em tonalidades 
paradigmáticas, um exemplo da própria vida estrutural da razão, enquanto 

16 E. L . H. Cherbury alude ao Brasil {Ok cif., p. 41). 
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expressão de cultura, onde se constrói no enredamento dos múltiplos 
factores culturais, assumindo particular referência o elemento religioso, 
cuja racionalidade ora interpela a filosofia, ora a irrita, ora a vence, ora se 
deixa sucumbir às suas tendências imanentistas. 

R É S U M É 

DE LA RELIGION RÉVÉLÉE À LA RELIGION NATURELLE 

La religion, comme manifestation de la rationalité, participe, dans la 
Modernité, des vicissitudes de la rationalité elle-même qui se défínit souvent en 
rapport, pas toujours pacifique, avec la religion, surtout avec le christianisme 
dans la culture occidentale. II est legitime de parier tant d'une immanentisation 
naturaliste de la religion que d'une christianisation de la raison. La découverte 
du Nouveau Monde a stimulé ce double mouvement. 





CÃES CANIBAIS, HOMENS SIMIESCOS, 
HARMONIA DA CRIAÇÃO. REPRESENTAÇÕES 

DA ALTERIDADE NA ALEMANHA DO SÉCULO XVHI 

Manuela Ribeiro Sanches 
Universidade de Lisboa 

0. Enigmas num mundo a preto a branco 

"Os oficiais, a cujo palato, depois dos alimentos frescos da Nova Zelân
dia, a carne salgada ainda não conseguia agradar, mandaram abater o seu 
cão preto [...] e enviaram ao Capitão metade dele. Assámos a perna e 
comemos assim, pela primeira vez, carne de cão. Sabe exactamente a 
carne de borrego, de modo que não notámos a menor diferença. Nos nos
sos países frios onde, talvez pela natureza do Homem ou por ser inevita
velmente necessário viver de carne, os pratos de carne são tão frequentes, 
é tanto mais estranho que se tenha uma repulsa judaica pela carne de cão, 
uma vez que comemos, sem qualquer hesitação, carne do menos limpo de 
todos os animais, o porco. A reprodução rápida e frequente do cão parece 
indicar que a natureza o criou expressamente para nos servir de alimento. 
Poder-se-á obstar que para nós será difícil matar e comer os nossos cães, 
dadas as suas capacidades naturais. Contudo, neste caso, não se toma em 
consideração que as suas grandes aptidões e a sua dedicação são meras 
consequências da educação que sobre eles exercemos! Na Nova Zelândia, 
tal como o noticiam antigos marinheiros, bem como nas ilhas tropicais do 
Pacífico, os cães são o animal mais estúpido e simples que se possa ima
ginar. Parecem não ser mais espertos e susceptíveis de aprendizagem do 
que as nossas ovelhas, que temos corno símbolos da maior simplicidade e 
estupidez. Na Nova Zelândia, são alimentados a peixe; nas outras ilhas 
com frutos e ervas. Talvez ambos modifiquem a sua disposição natural; 
talvez a educação também produza novos instintos. Os cães neozelande
ses recebem aquilo que resta das refeições dos seus donos e assim tam-

Philosophka 15, Lisboa, 2000, pp. 17-32 
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bém outros ossos de cão para roer; e, deste modo, os cachorros transfor
mam-se desde a mais tenra idade em canibais. Tivemos um jovem cão 
neo-zelandês a bordo que, quando o comprámos, embora nada tivesse 
provado para além do leite materno, comeu imediatamente, com grande 
avidez, do assado de cão, tanto a carne como os ossos, enquanto que 
outros, de tipo europeu, que havíamos trazido do Cabo, não lhes quiseram 
tocar e muitos menos comer nenhum deles." (A-A II : 204). 

Comecemos por situar este passo de Reise um die Welt de Georg 
Forster. Estamos em Junho de 1773 e a tripulação de Cook, de que Fors
ter fazia parte como desenhador, acaba de regressar de mais uma inves
tida em direcção ao Pólo Sul, comprovando, mais uma vez, a impossibili
dade da existência da Terra Australis, último reduto de um mundo por 
descobrir. 

A obsessão com a simetria levara os europeus a acreditar na existên
cia de um grande continente no Hemisfério Sul, reproduzindo a massa 
terrestre a Norte. Mas, em vez de terras exóticas, os europeus deparam 
apenas com massas de gelo e uma infinita escuridão. Cook tem agora uma 
certeza: a Terra Australis não existe. O mundo perde o colorido dos pri
meiros momentos da expansão ocidental e, de cronômetro na mão, o 
puritano regista mapas a preto e branco: o mundo das Luzes parece deixar 
de ter espaço para uma geografia do desconhecido. 

Contudo, a ausência de surpresa, sobretudo da surpresa e da mara
vilha de descobrir seres humanos nunca antes vistos ou sonhados 
(Greenblatt 1992), não invalida a perplexidade perante uma alteridade 
que resiste ao quadro de referências europeias. Se o Paraíso não existe, se 
não se evita a sensação do déja vu, isto não equivale a que a diferença 
mais radical não se manifeste, naquilo que tem de mais enigmático e 
inexplicável. 

Como reage o discurso iluminista, cioso de explicações racionais, 
mas reivindincando simultaneamente a tolerância, perante o que não se 
deixa subsumir sob as referências do Ocidente "civilizado"? 

Retomemos o episódio dos "cães canibais". A ocorrência surge 
como algo de insólito, adivinhando-se no texto a surpresa por parte do 
leitor contemporâneo. 

Como enquadra o narrador esta experiência inédita no seu quadro de 
referências culturais? 

Repare-se que são os europeus que, neste caso, romperam com um 
costume que aqui é visto como algo de acessório. A argumentação pos
tula uma atitude despreconceituada que pretende fazer tábua rasa - para 
usar de uma expressão do empirismo de então - dos hábitos culturais 
mais evidentes para os europeus. Trata-se de uma atitude cara a qualquer 
cientista ilustrado, de que o jovem Georg Forster se quer representante; a 
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distância em relação às evidências da cultura própria faz-se de um modo 
que - ainda hoje - , se não nos choca pela contundência, fá-lo pela simpli
cidade crua com que se anuncia. 

A estratégia relativista é óbvia: a comparação desdramatiza, socor-
rendo-se o narrador da analogia, para, deste modo, tranquilizar o leitor 
mais desprevenido. É essa comparação que permite o distanciamento e a 
relativização dos costumes, vistos como meros acessórios e lidos de um 
modo que suspende qualquer juízo de valor. 

Atente-se, contudo, à argumentação que se segue: há algo na natu
reza dos animais consumidos que aponta para uma referência, um princí
pio universal, que funda a possibilidade da comparação. Os porcos, como 
o nome o indica, são os animais menos higiénicos em toda a criação. Não 
se explica, de resto, porquê, como se, neste caso, as evidências culturais 
do leitor fossem suficientes. Por sua vez, a natureza parece ter criado o 
cão para servir de alimento ao Homem. Teleología estranha, a deste 
observador despreconceituado, que leva a recordar a boutade voltairiana 
segundo a qual o nariz foi criado para nele se encavalitarem lunetas. Mas 
porque se lê essa finalidade nos cães? Exactamente porque eles se repro
duzem rápida e frequentemente, como que garantindo o equilibrio natu
ral. 

Mas a explicação não é entendida como algo de óbvio, pois, logo a 
seguir, recorda-se as razões de ser das reservas europeias em relação a 
este tipo de dieta. Qual o argumento que o autor selecciona para contra
riar esta atitude preconceituosa? Os cães não são naturalmente inteligen
tes e dedicados aos seu dono: se dispõem dessas capacidades, elas não 
são inatas, mas adquiridas, mero resultado da educação. 

Por outras palavras, existem cães "selvagens" e cães domesticados; 
cães neo-zelandeses, símbolo da simplicidade, que aqui metonimicamente 
é associada a estupidez, e cães europeus, dedicados e inteligentes. A 
analogia parece evidente: o episódio serve também para narrar uma ale
goria, a saber, a da relação entre civilização e natureza, entre o mundo 
europeu e o não-europeu, em suma, entre "civilizados" e "selvagens". 

Atente-se na fundamentação para este juízo que mais não faz que 
retomar o célebre debate - de resto ainda por encerrar - acerca do inato e 
do adquirido. O que é que se situa de cada lado? Do lado do inato, a sim
plicidade e a estupidez, a folha em branco, a tábua rasa. Simplicidade 
essa que não invalida o progresso, desde que a educação intervenha. Do 
outro do adquirido, a civilização e a inteligência. 

Mas, se os homens civilizados são mais inteligentes, também são 
mais domesticados. Há aqui uma ambivalência que faria rir Voltaire: se 
Rousseau com o seu Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os 
Homens mais não fizera do que propor o regresso ao estado quadúpede, o 
jovem Forster, crítico de Rousseau, parece, por vezes, hesitar entre as 
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vantagens da civilização e a utopia do estado de simplicidade natural1. Se 
os europeus são mais civilizados e mais dedicados, serão, porventura, 
também mais obedientes e mais sujeitos a preconceitos. Mais requinta
dos, sim, mas nutrindo-se de animais mais suspeitos ainda. 

Paradoxos de Forster ou da época e do pensamento que tão enfati
camente aqui se propõe representar? Pergunta a que regressaremos. 

O objectivo desta comunicação é - como porventura estes conside
randos iniciais não farão esperar - lançar algumas reflexões sobre a 
representação da alteridade na Alemanha do século XVII I . Tendo como 
um dos seus principais suportes relatos de viagem como o de Forster, de 
resto abundantemente citado pelos seus contemporâneos, o discurso cien
tífico sobre o não-europeu equaciona algumas questões fundamentais 
para a época. Os grandes debates e temas das Luzes acerca da natureza 
humana, daquilo que é da ordem do inato ou do adquirido, do que é rela
tivo ou absoluto, acessório ou inserido na essência das coisas, da ordem 
do natural ou do cultural, o papel da educação, do progresso e da igual
dade conhecem aqui momentos decisivos. 

Num primeiro ponto analisarei, com base em mais dois passos de 
Reise um die Welt, quer as estratégias narrativas de representação da alte
ridade, quer as reflexões por ela suscitadas. 

Num segundo ponto abordarei os modos de representação da alteri
dade em textos teóricos, que também se debruçaram sobre os não-euro-
peus, para, numa parte final, propor algumas reflexões sobre a herança 
das Luzes no contexto do colonialismo europeu, tendo em conta as 
perspectivas que os estudos pós-coloniais têm vindo a introduzir.2 

1. A alteridade presenciada: entre as certezas e o enigma 

Forster fala, portanto, de cães neo-zelandeses, educados de acordo 
com os costumes maori. É também em território maori que as tripulações 
do Resolution e do Adventure virão a contactar com uma das mais enig
máticas e míticas manifestações culturais: o canibalismo, desta vez, prati
cado por humanos. Tratar-se-á da confirmação inquestionável de uma 
suspeita ou de mais um equívoco na história da expansão europeia?3 

1 Sobre o tema, designadamente as contradições e as ambivalências de Forster consulte¬
-se Sanches 1992. 

2 Para uma definição do conceito de pós-colonialismo, veja-se a entrada "Post-colonia-
lism/postcolonialism" em 1998. Sobre os estudos pós-colonias, de tendências muito 
diversas e, por vezes, mesmo antagónicas, consulte-se Ascroft/'Griffths, Tiífin 19972 e 
Gates Jr. 1985. 

3 A este respeito consulte-se Barker et ai. 1998. Saiiente-se que só posteriormente tomei 
conhecimento deste volume que oferece análises decisivas acerca do tema do 
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Colombo terá sido o responsável por dois grandes equívocos, para 
nos atermos ao que é essencial. O equívoco que a descoberta da América 
representou, bem como a associação do canibalismo aos nativos4 da Amé
rica, inicialmente louvados pelo seu carácter afável e assustadiço. 

O imaginário europeu viverá deste mito, oscilando entre a imagem 
do "bom selvagem", modelo de uma alternativa à corrupção civilizacio
nal, que Rousseau retomará, e a dos canibais que devoram os seus seme
lhantes, assim se furtando a uma verdadeira humanidade. Já Colombo 
vira apenas aquilo que queria ver, vítima do deslumbramento que antigas 
lendas e utopias nele haviam incutido.5 E os que se lhe seguem mais não 
fazem do que repetir esse gesto: tudo aquilo que não se insere nos seus 
pressupostos - a diferença mais radical - é tido por aberração, desvio, um 
mundo maravilhoso (Greenblatt 1992), assim permitindo que se encontre 
um sentido para o que é inédito e inexplicável, à luz das referências cultu
rais contemporâneas. 

Decorridos três séculos sobre a descoberta da América, será que o 
narrador despreconceituado desta viagem à volta do mundo, substituindo 
os mitos colombianos pelo mundo a preto e branco de Cook, evita os 
equívocos? Será que o canibalismo é tão natural para o Homem como o é 
para o cão? 

O contacto com o fenómeno do canibalismo surge, de forma inques
tionável, porque sancionado pela observação empírica (A-A I I : 402-
-404)6. Recordemos os dados fornecidos: perante o espectáculo das entra
nhas de alguns nativos mortos e a informação que os seus acompanhantes 
lhes dão, mostrando-lhes restos de corpos mutilados que sobram e 
indicando que o resto terá sido por eles comido, os europeus decidem 
empreender uma experiência para comprovar a existência da prática do 
canibalismo. Depois de negociada uma cabeça, a que falta o maxilar infe
rior, a troco de um prego, os europeus regressam a bordo onde exibem o 
seu troféu. Tendo verificado que alguns nativos indicam, por mímica, que 
a carne será excelente, o seu proprietário não hesita. Recusando-se a 
ceder toda a cabeça, corta um pouco da bochecha, mas, ao verificar que 
os nativos se recusam a comê-la crua, assa-a e oferece-a a estes que a 
devoram com grande avidez. As reacções da tripulação de Cook são 
diversas, desde a indignação agressiva, à perplexidade que se esconde por 

canibalismo, nomeadamente, a sua recepção até à contemporaneidade em espaços 
culturais diversificados. 

4 Sobre a associação do não-europeu ao canibalismo, desde Colombo, veja-se a entrada 
"cannibal" em Ashcroft/Griffiths/Tiffin 1998, pp. 29-31. 

5 Sobre as representações dos americanos consulte-se Karl-Heinz Kohl 1987. 
6 Acerca deste episódio consulte-se Hulme 1998: 21ss. 
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detrás de alguns ditos de humor negro ou à repulsa física, até ao compor
tamento humanitário e solidário do nativo das Ilhas Sociedade, que se 
retira para verter copiosas lágrimas, lamentando o destino do morto e dos 
seus familares. O "bom selvagem" assegura uma imagem diferente da 
alteridade que o comportamento antropófago acaba de insinuar. 

Narrada a ocorrência, o texto introduz uma vertente mais reflexiva 
onde, retomando os argumentos de Montaigne, Forster relativiza o com
portamento maori, opondo-lhe quer a agressividade bélica europeia sua 
contemporânea, quer os actos bárbaros dos espanhóis na América, lan
çando crianças aos cães (A-A I I : 407). 

Mas, antes de atingir este ponto de vista distanciado, há que garantir 
o fundamento empírico dos acontecimentos que o justificam. Como é que 
o texto garante a adesão do leitor perante factos, de cuja verosimilhança 
será fácil duvidar? 

Paradoxalmente, começa-se por aludir a um acontecimento de que o 
narrador não teve experiência. Este dá apenas conta das informações que 
as testemunhas lhe forneceram, mas testemunhas fidedignas, entre elas o 
próprio Cook e Johann Reinhold Forster. Estes dados permitem concluir 
que agora se está na posse de elementos que confirmam que os neozelan
deses são canibais (A-A I I : 403). Mas essa certeza é reforçada pela des
crição do repasto que a seguir ocorre, como se o narrador soubesse da 
necessidade de certificar a sua autoridade através da sua presença. 

Quais as estratégias de que o narrador se serve a fim de garantir a 
credibilidade deste acto insólito? (Clifford 1984) Sublinha que o acto foi 
testemunhado por todo o grupo: toda a tripulação pôde observar a expe
riência ("Indem wir noch alie darum her waren ihn zu betrachten", "in 
unsrer aller Gegenwart", "in Gegenwart der ganzen Schiffsgesellschaft", 
A-A H: 403) ao que se acrescenta, concluída a mesma, que ela foi vista 
com os olhos ("mit Augen gesehen" A-A I I : 404), assim contrariando as 
certezas daqueles que apenas conhecem o Homem a partir do seu gabi
nete de estudos (A-A I I : 404). A presença testemonial do narrador 
assegura a sua autoridade e a credibilidade daquilo que é apresentado, por 
muito inverosímil que possa parecer. 

Garantida a adesão do leitor, pode agora introduzir-se uma dimensão 
reflexiva e interpretativa: confrontando várias explicações para esse mesmo 
fenómeno, o narrador recusa-se a aceitar as explicações que vêem na 
antropofagia uma mera consequência da necessidade, inclinando-se antes 
para uma explicação que toma como pressuposto uma agressividade 
incontida, natural entre os povos "selvagens", agressividade essa que, com 
a continuação do processo civilizacional, teria sido domada. Se o 
canibalismo em si nada tem de moralmente condenável - introduzindo-se, 
deste modo, mais uma vez, a atitude vizinha do relativismo, que suspende 
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qualquer juízo de valor - a norma intervém imediatamente a seguir. Ao 
recordai- o libelo acusatório de Las Casas, o texto aponta de forma enfática 
para a condenação moral que a violência espanhola justifica, insinuando 
que não só a agressividade existe entre os civilizados, mas também que os 
actos europeus são mais condenáveis do que os dos "canibais". 

A confirmação do canibalismo é objecto de mais uma longa digres
são, aquando da última estada do Resolution na Nova Zelândia. A prática 
tanto mais assustadora se revela, quanto envolveu alguns dos membros do 
outro navio que acompanhara a expedição de Cook, o Adventure. 

Mas note-se que não se trata, desta vez, de um acontecimento teste
munhado que a presença empírica comprove na sua autoridade. Os equí
vocos sucedem-se, quando os europeus começam a suspeitar de alguma 
ocorrência, envolvendo os seus companheiros de viagem, pelo que a 
comunicação com os nativos requer a utilização da mímica e do desenho 
que, por si sós, são insuficientes (A-A I I I : 345-347). 

Como é que a versão definitiva é obtida? Na cidade do Cabo, os 
viajantes são informados de que, na sequência de um ataque dos euro
peus, os maoris ripostaram, tendo devorado os seus inimigos mortos (A-A 
I I I 348). É também no mesmo local que a tripulação de Cook é informada 
que o capitão Marion Dufresne, comandante de uma expedição em nome 
da Coroa Francesa, foi vítima, com mais vinte e oito marinheiros, da 
mesma fatalidade (A-A I I I : 351). 

Tendo em consideração os dados que obteve junto dos maoris, ao 
que acresce o testemunho dos membros da tripulação do Adventure, no 
seu regresso a Inglaterra, o autor associa as três versões, podendo agora, 
de um ponto de vista mais distanciado no espaço e no tempo, fornecer 
uma narrativa mais tranquilizadora7 que lhe permite um juízo mais impar
cial, bem como a possibilidade de relativizar a lendária agressividade 
maori. O que parece evidente é que, tanto num caso como no outro, aos 
europeus também cabe a responsabilidade no desencadear destes aconte
cimentos fatais.8 

Mais uma vez, tenta ler-se nesse comportamento aquilo que se situa
rá do lado da natureza, aquilo que é da ordem do inato ou do adquirido. 
Se é verdade que a sociedade civil europeia substituiu o instinto natural 
da vingança por leis, também é certo que estas são insuficientes, justifi
cando o recurso à força (A-A I I I 355-356). 

7 "Narrative is a comfortable home for the discursive strategy [...] because the pressure of 
the linked events and the assumed coherence of the tale helps to pull the reader past the 
awkwardness of incommensurable positions and silenced voices." (Greenblatt 1992: 61}. 

8 Note-se que na sua terceira e ultima viagem Cook seria a vítima de um equívoco que 
levaria à sua morte. A este respeito consulte-se a interpretação de Sahlins 1985 e a 
resposta de Obeyesekere 1992. 
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O relativismo é aqui, mais uma vez, o primeiro passo para se propor 
uma comparação segundo pressupostos universais e para o olhar sobre a 
alteridade se transformar, em última instância, num olhar distanciado e 
crítico sobre o mesmo, o que, por sua vez, permite entrever a humanidade 
dos "canibais". 

2. A alteridade como objecto 

Reproduzidos estes episódios, quais os elementos que os ligam entre 
si que não seja a recorrência do canibalismo? 

Como já assinalei, a narrativa de viagem começa sempre por garantir 
algo de fundamental, o testemunho de um acontecimento, antes de, num 
segundo momento, se passar a reflectir, a partir de um ponto de vista mais 
distanciado, sobre os dados presenciados. Por outras palavras, o plano 
reflexivo só pode aflorar, depois de legitimado pela garantia do contacto 
empírico com os objectos dessa mesma reflexão. A autoridade do viajante 
questiona a do estudioso de gabinete, na certeza de que a observação 
directa é indiscutivelmente superior à de qualquer apriorismo. 

Note-se que será exactamente esta a argumentação utilizada por 
Forster aquando da sua polémica com Kant sobre as "raças" humanas.9 

Para além de discordar da posição fundamentalmente inatista de Kant no 
que diz respeito às características físicas dos diversos grupos humanos 
(Kant 1977a e Kant 1977 b), Forster irrita-se com as certezas do filósofo 
sedentário que se limita a organizar os dados empíricos e a submetê-los à 
"cor das suas lentes" ("die Farbe seiner Brille" A-A I I I : 133), assim inva
lidando ou ignorando qualquer elemento que contrarie as suas pressupo
sições. 

O que nos parece pertinente analisar não é tanto a questão de se 
saber até que ponto o actual saber confirma as respectivas posições, mas 
avaliar o modo como as mesmas se inserem num determinado discurso 
científico que determinou a representação e colonização da alteridade. 

O reforço seja das disposições hereditárias como factor distintivo da 
classificação das "raças" (Kant 1977a; 1977b), seja do a priori como 
princípio constitutivo da experiência em Kant reforçam o papel daquilo 
que é da ordem do inato, contudo, de um modo suficientemente diferen
ciado para permitir apenas a explicação da diferença física, mas não da 
cultural. Consequentemente, a diferença fenoménica é entendida como 
algo de não-essencial, uma vez que não só a possibilidade de cruzamento 
garante a pertença a um tronco comum, como o plano da racionalidade 
assegura, a nível da ética, o postulado da igualdade. Salvaguarda-se, 

9 Sobre o tema consulte-se o capítulo "Kant e Georg Forster: a unidade do homem em 
debate" em Soromenho-Marques 1998: 289-311. 
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simultaneamente, o princípio do progresso, o projecto civilizacional, tem
perado, porém, por um referente absoluto que tem o imperativo cate
górico como máxima expressão. Mas atente-se que este imperativo cate
górico acaba por espelhar as convicções constitutivas da identidade do 
Ocidente, no seu anseio por encontrar um princípio que garanta a sua 
hegemonia universal. Por outro lado, o dualismo kantiano assegura que 
nem sempre os planos se contaminem, que o plano da conduta moral não 
transcenda a esfera do dever ser ou se insira numa lógica de temporali
dade que coloca o "selvagem" mais próximo da origem, mas que o pro
gresso pode educar e aperfeiçoar. 

O nominalismo de Forster não impede que, noutro plano, o universal 
seja proclamado, absoluto esse que (A-A VIII : 142) postula a superiori
dade da civilização europeia. Esta apenas é suspensa no momento em que 
a empiria prescreve um silêncio momentâneo, na impossibilidade de se 
aceder a um plano mais geral ou reflexivo que permita uma explicação 
definitiva. 

Se é certo que Forster recusa parcialmente o inatismo que Kant 
indica como factor constitutivo das diferentes raças, acentuando a impor
tância dos factores adquiridos na constituição dos traços físicos diferen
ciadores (A-A V I I I : 137), o carácter adquirido destes traços não pres
supõe a igualdade física essencial, na medida em que Forster admite a 
possibilidade de uma origem distinta dos diversos grupos significativa
mente baseada numa diferença mais "profunda", isto é, no esqueleto que 
distingue o Europeu do Africano. (A-A VII I : 139, 153). Se a recusa de 
uma identificação entre descrição e história da natureza permite a Kant a 
salvaguarda de um princípio universal que funda a possibilidade da 
igualdade teórica, o mesmo não se aplica à hipótese de Forster, defensor 
da posição oposta10. Se, no plano racional, a educação é sempre sinónimo 
de progresso e de perfectibilidade da natureza humana, na garantia do 
respeito pela diferença ou pela excentricidade, para usar um termo forste-
riano, as diferenças físicas essenciais entre o africano e o europeu acenam 
com o perigo do determinismo e, consequentemente, com o risco da infe
rioridade física e intelectual. Por isso mesmo e depois de ter afirmado a 
proximidade física entre o "Africano" e os símios (A-A VII I : 141), tanto 
mais será de comprender, quer a razão de ser da proclamação da humani
dade daqueles que são oprimidos, opressão essa legitimida com base na 
ideia da sua inferioridade física e intelectual, quer a consequente rejeição 
da prática da escravatura (A-A V I I I : 154). Mas Forster sabe simultanea
mente que as proclamações não são suficientes para inverter o curso do 
exercício do poder. 

1 0 Note-se que será exactamente esta questão que constituirá um dos pontos decisivos da 
resposta de Kant "Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie" 
(Kant 1977d). 
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Contudo, pesem embora estas diferenças consideráveis, sob outro 
ponto de vista, o debate entre Kant e Forster redunda, não obstante, numa 
única questão: a da representação da alteridade que é construída segundo 
imperativos teóricos diferentes, mas sempre como extensão do Ocidente. 
Por outras palavras: até que ponto ambas as posições, pesem embora as 
suas boas intenções, não se esgotarão numa concepção da Humanidade e 
da racionalidade que mais não é do que a projecção dos desígnios colo
nialistas europeus? Quem fala em nome de quê, em nome de quem? 

Com efeito, para o discurso científico do século X V I I I , os não-euro-
peus são frequentemente reduzidos a um meio de legitimar uma noção de 
progresso e de perfectibilidade que reflecte o eurocentrismo das Luzes. O 
selvagem é mero objecto e resultado de um esforço taxonómico, que os 
organiza e hierarquiza, seja como menos civilizados, seja como menos 
simétricos. É esta a ideia recorrente na maior parte dos escritos sobre 
antropologia física na Alemanha do século XVII I : regista-se, através da 
observação empírica, as diferenças corporais, nomeadamente, a nível da 
pigmentação, da forma do crânio, da constituição física. Como se proce
de? Blumenbach mede e pesa crânios 1 1, fixando as diferenças entre as 
diversas raças que divide em europeus e asiáticos ocidentais, ou os bran
cos; os restantes asiáticos e os americanos setentrionais, ou os amarelos; 
os restantes americanos ou os vermelhos; os africanos negros e os habi
tantes do Pacífico (Blumenbach 1790, 79-83)12, Sõmmerring disseca 
cadáveres de negros (Sõmerring 1785) para averiguar da adequação entre 
as diferenças exteriores e interiores, concluindo - tal como Camper 
(Camper 1792), seu mestre, que descrevera os africanos como mais 
próximos dos símios, segundo critérios de ordem estética de inspiraçãos 
clássica 1 3, - que, anatomicamente, esses homens estão mais próximos dos 
outros primatas não-racionais. Os nativos na sua presença viva e 
enigmática, tal como Forster os descrevera, são reduzidos a objectos que 
se colecciona, se conserva em gabinetes de história natural ou se mede, 
disseca, exibe em teatros anatómicos 1 4. 

As garantias de igualdade e de perfectibilidade, apesar das diferentes 
características fisionómicas e epidérmicas, poderão parecer convincentes 
e bem-intencionadas, sobretudo se comparadas com as posições de outro 
académico de Gõttingen, Christoph Meiners (Meiners 1998)15, mas não 

1 1 Veja-se o capítulo X I de Blumenbach 1790, pp. 63-78. 
1 2 A designação muda na edição da famoso manual de História Natural, onde o bimano 

Homem surge dividido nas raças caucasiana, mongólica, etíope, americana e malaia 
(Blumenbach 1825, 56-57). 

1 3 Conclusão, de resto, refutada por Blumenbach entre outros (Blumenbach 1790: 85) 
1 4 Sobre o teatro anatómico de Kasse! consulte-se Wenzel s. d. 
1 5 A este respeito consulte-se Sanches 1995. 
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escondem essa primeira atitude: são meros objectos comparáveis aos arte
factos que também se reúnem nos gabinetes de curiosidades, exibindo, 
segundo critérios de ordem estética ou cientifica pretensamente univer
sais, aquilo que o gosto pessoal, o acaso e a curiosidade determinaram.16 

Sobretudo o que nem a empiria nem a reflexão sobre a mesma, seja 
suportada pelo apriori ou não, podem permitir é a contestação de uma 
harmonia inerente à criação, harmonia essa que se reflecte na simetria 
entre o carácter temperado das zonas terrestres e a moderação dos respec
tivos habitantes, (Duchet 1977; Sanches 1995), bem como entre as fei
ções dos antigos gregos (Camper 1792) e a sua cultura exemplar. 

Contudo, detenhamo-nos numa questão. Quando o jovem Forster 
narra o regresso à Nova Zelândia canibal, a suspeita de os seus compa
nheiros de viagem poderem ter sido vítimas da barbárie maori, leva a que 
a perplexidade mais absoluta se insinue na sua narrativa. 

Mas veja-se como, posteriormente, o texto resolve essa perplexidade: 
saltando no tempo, o narrador coloca-se na perspectiva distanciada de quem 
conhece o fim da história e pode avaliar, de forma mais completa, o 
ocorrido: a presença do observador directo é substituída por novas versões 
dos acontecimentos fornecidas por testemunhas, a partir das quais a 
relativização e a reflexão se iniciam como já tive ocasião se assinalar. 

O avanço no tempo e a antecipação do desfecho da narrativa furtam 
o observador a uma relação de contemporaneidade com o não-europeu, 
(Fabian 1983), assim neutralizando a perplexidade e silenciando o obser
vado que, de modo imperfeito e incompleto, é certo, fornecera a sua ver
são dos acontecimentos. Pois é nesses momentos que a narrativa de 
Forster, suspenso o juízo, consegue respeitar a alteridade, na medida em 
que lhe recusa representação definitiva. 

Exactamente o oposto sucedia quando se tentava classificar os 
homens a nível de uma antropologia meramente física: aí a empiria mais 
não fazia do que confirmar o a priori e, apesar de todos os protestos 
acerca da Humanidade dos africanos, tal não impedia a sua hierarquiza
ção. É o caso de Forster polemizando com Kant, de Blumenbach, classifi
cando cientificamente os grupos humanos sem querer pôr em causa a sua 
igualdade essencial, e, sobretudo, de Sõmmerring, buscando a diferença 
específica no interior dos corpos dissecados, do mesmo modo que, mais 
tarde, pretenderia localizar o órgão da alma. Era o caso de todos aqueles 
que, a fim de assegurar a harmonia da criação e a grande cadeia do ser, 
insistiam em ver no africano um ser entre o símio e o homem "humano", 
hesitantes entre as características que o pareciam colocar mais próximo 
dos animais irracionais e a crescente má consciência face à escravatura, 
escravatura essa essencial a outra ordem, a da economia capitalista. 

!<> Acerca do tema e do modo especificamente ocidental de coligir, veja-se Clifford 1988. 
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3. Reinventando a identidade ocidental 

Contudo, há que questionar a legitimidade de se proceder a uma lei
tura excessivamente unilateral da herança das Luzes. Embora a instru
mentalização e a hierarquização do não-europeu sejam predominantes, 
existem também, como tive ocasião de assinalar, elementos que apontam 
para o questionamento e a relativização dos pressupostos ocidentais. 

O apriorismo dualista de Kant garante ainda hoje aquilo que - pesem 
embora todas as suspeitas de tentações eurocêntricas ou de separação 
excessiva entre ambos os planos - eu chamaria de igualdade minimalista 
contra as armadilhas dos essencialismos "nativistas" que, depois de -
nem que seja por mera questão estratégica - terem reivindicado o respeito 
pela diferença, consagram, num gesto de recusa unilateral, tudo aquilo 
que não confirma uma essência, podendo assim legitimar novas margina
lizações ou exotismos. 

Por sua vez, a subjectividade empirista de Forster, oscilando entre a 
importância da presença testemonial, a suspensão de qualquer juízo e a 
sentença moral, ensina a importância da hesitação entre o silêncio que 
todo o enigma convoca e a necessidade de um referente universal, nem 
que seja sob pena de se incorrer no pecado do eurocentrismo. 

Que o universalismo das Luzes e do Ocidente delas herdeiro é uma 
arma de dois gumes é algo que a história e o nosso quotidiano nos ensi
nam; mas que é com ele que também aprendemos a nossa possibilidade 
de enunciar uma ética, é uma certeza. O mesmo se aplicará ao relativismo 
que insinua a dúvida e a distância em relação às evidências que transpor
tamos fatalmente connosco, mas funda igualmente a tolerância mais indi
ferente. Contudo, também é verdade que foi com a complacência deri
vada da segurança do Ocidente em relação a si mesmo que a tolerância 
possível se concretizou e, com ela, o respeito indeciso pela alteridade, 
contra todas as inscrições seja no corpo seja na essência dos "nativos". 
Isto para além do debate acerca do que é da ordem da natureza humana e 
da sua essência, por oposição àquilo que é acidental e fortuito, resultado 
da aprendizagem "civilizacional". 

Conclusões indecisas, titubeando entre o respeito pela alteridade e a 
necessidade de preservar a identidade, poder-se-á dizer. Mas há que frisar 
mais uma vez que toda a representação da alteridade mais não foi e é que 
mera projecção do sujeito da representação, e que aquilo para que Kant, 
Forster ou Blumenbach puderam contribuir foi, em última análise, uma 
permanente redefinição e reinvenção da identidade europeia, através das 
dicotomias necessárias para o efeito. As boas intenções não impediram a 
coisifícação da alteridade concreta, transformada em mero objecto ou 
meio para desígnios científicos ou coloniais, silenciando os subalternos. 
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Com efeito, se o empirismo de Forster, ao postular a recusa do a 
priori, lança a possibilidade da abertura ao inédito e confere espaço à sur
presa e à perplexidade que a diferença mais enigmática suscita, também é 
verdade que o empirismo, elevado a dogma, fundaria a possibilidade do 
positivismo mais unilateral, lendo a relação entre a diferença física e a 
intelectual como equivalendo a uma inferioridade indiscutível, porque 
comprovada através da evidência dos factos. 

Se, por sua vez, o dualismo de Kant ensinava os perigos dessa leitu
ra, o certo é que a proclamação de uma natureza racional comum não 
evitaria outras manifestações da dialéctiva das Luzes (Horkheimer/ 
Adorno), legitimando, até aos nossos dias, tanto a reivindicação de uma 
igualdade efectiva para todos, como inúmeras cruzadas em nome da 
liberdade. 

Para ultrapassar estes impasses ocidentais, resta, em meu entender, 
apenas o desejo de que a versão dos colonizados se faça sentir de forma 
cada vez mais ruidosa, por muitos que sejam os protesto europeus e oci
dentais contra os perigos pós-colonialistas. O império riposta17 final
mente, os ex-colonizados não se limitam a seguir, espreitando por detrás 
do ombro dos colonizadores, a versão da história narrada por estes, mas 
reescrevem-na, completando a versão que observadores mais atentos 
como Las Casas e Forster forneceram. Tarde demais? Porventura, mas a 
nós Ocidentais mais não resta do que questionar e reinventar as repre
sentações que fizemos da alteridade. Cientes das nossas limitações, talvez 
também seja tempo de nos pensarmos de forma menos dicotômica, mais 
híbrida, mais polifónica. (Clifford/Marcus 1986) 
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ABSTRACT 

CANNIBAL DOGS, APISH MEN, HARMONY OF THE CREATION. 
REPRESENTATIONS OF THE NON-EUROPEAN 

OTHER IN 18™ CENTURY GERMANY 

The paper deals with the representation of otherness in 18th century 
Germany. Departing from an episode narrated in Georg Forster's account of 
James Cook's second voyage around the world, attention is paid to the way in 
which an uncanny experience for Europeans - eating dog food - is narrated, and 
translated according to European discursive premises. The analysis of Forster's 
considerations on the relativity of customs, on what is to be attributed to nature 
or culture, on what is to be considered innate or acquired provide the departing 
point for the reconstruction (and questioning) of strategies of representing of 
otherness. 

In the following parts, diverse ways of representing otherness are briefly 
analyzed (anatomical studies, collections of bodies and artifacts in natural 
history cabinets) and emphasis is put on the way in which non-European peoples 
are always ultimately the object of a process of reification. The scientific 
implications of contemporary debates on race are also taken into account, 
namely the controversy between Georg Forster and Kant. The tension between 
ethnographic empiricism (Forster) and anthropological rationalism (Kant) is 
stressed and brought onto relation with the Enlightenment discourse on the 
"Other'. The conclusion focuses on the limits and Utopian possibilities of the 
Enlightenment discourse, by juxtaposing it to the critique of Western rationalism 
as proposed by postcolonial studies. 
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1. A importância da contribuição portuguesa para a antropologia 
renascentista assenta, entre outras vertentes, na atribuição de expressão 
concreta ao ideal cristão de unidade da natureza humana, que se prolonga, 
numa segunda fase, na afirmação da existência de direitos humanos ina
lienáveis, independentes da raça e do credo. Tratava-se fundamental
mente de preencher o quadro teórico herdado, que servia de base à leitura 
da nova experiência, com uma panóplia alargada de povos e culturas até 
então menos conhecidos, estruturando uma imagem do outro, onde se 
detectam interessantes conflitos que muito contribuíram para a construção 
do novo espaço da humanidade e para a noção de comunidade internacio
nal. 

Reconhecida a natureza humana dos povos descobertos, esses con
flitos evoluirão para o plano jurídico, no âmbito do direito natural, na 
base do qual se reconheceu, aos povos descobertos, o direito à posse dos 
seus bens patrimoniais, bem como a legitimidade das suas formas de 
organização política, porque assentes na razão natural, independente
mente da fé ou das diversidades culturais, com a consequente pluralidade 
das formas de governo. 

2. Como condição relevante para esta contribuição importa também 
sublinhar que, para os nossos humanistas, a unidade do espaço humano 
caminhou a par com a unidade do espaço físico. 

Com efeito, não devemos esquecer que a concepção do hemisfério 
sul como espaço ou zona geográfica do globo inóspita, agressiva, inaces-

Philosophka 15, Lisboa, 2000, pp. 33-45 
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sível, povoada de relatos sobre povos monstruosos e infra-humanos, 
como consta de tantos tratados medievais, ajudou a estabelecer uma cli
vagem importante entre os dois hemisférios, não só a nível geográfico 
como também humano, aspecto que os Descobrimentos portugueses 
muito contribuíram para superar, embora num processo lento e demorado, 
com avanços e recuos, bastando para tanto lembrai- a expressão de Gomes 
Eanes de Zurara, no início da expansão, ao considerar que ao "hemisfério 
mais baixo" correspondiam homens "desafeiçoados, assim nas caras 
como nos corpos"1, ou os relatos fantásticos de Gabriel Soares de Sousa, 
João Afonso ou António Galvão. 2 

São a este respeito relevantes os textos dos nossos humanistas 
directa ou indirectamente ligados à expansão, construindo uma imagem 
benigna da natureza a sul dos trópicos, que surge cada vez mais sob a 
capa da harmonia que em muito supera o artificio humano, como também 
de uma natureza que tantas vezes protege o homem, assumindo quase um 
estatuto materno. 

O que estava em causa era o retirar de um véu de inacessibilidade 
que permitiu a constituição de uma natureza concebida como um todo na 
articulação das suas diversidades concretas, do mesmo modo que o géne
ro humano se concebia progressivamente como um todo na diversidade 
das raças e culturas. 

Lembramos a título de referência as páginas de Damião de Góis, na 
Crónica de D . Manuel, ao descrever as terras do Brasil, na continuidade 
de idêntica descrição, bem mais conhecida, de Pero Vaz de Caminha. 
Tratava-se, para Damião de Góis, de uma natureza diferente da nossa, 
mas num quadro em que a diferença é factor de enriquecimento: "A terra 
é mui viçosa, mui temperada e de muito bons ares, muito sadia, tanto que 
a maior parte da gente que morre é de velhice, mais que de doenças." 3 

Não menos significativo é o caso de Duarte Pacheco Pereira, no 
Esmeraldo de situ orbis. Ao descrever o pormontório de Lopo Gonçalves 
e as terras da Guiné, interpreta a cor negra os seus habitantes como 
expressão da "majestade da grande natureza" que "usa de grande varie-

1 Gomes Eanes de Zurara, Crónica da Guiné, Barcelos, 1973, cap. XXV, pp. 122 
2 Veja-se a este respeito a obra de Gabriel Soares de Sousa, Notícia do Brasil, introdução 

e notas e Pirajá da Silva, São Paulo, s. d., tomo I I , p. 190, onde refere a existência na 
Baía, de "fantasmas ou homens marinhos" que segundo o cronista mataram cinco índios 
seus; veja-se também o Tratado dos Descobrimentos, de Duarte Galvão {Livraria 
Civilização, Barcelos, 1944, p. 173), onde aponta a existência de "homens [. . .] que têm 
rabos como carneiros". Estes e outros exemplos são referenciados com pormenor por 
José Sebastião da Silva Dias, em Os Descobrimentos e a Problemática Cultural do 
século XVI, Lisboa, 1982, pp. 157 e ss. 

3 Damião de Góis, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, Coimbra, 1949, parte 1, 
cap. L X I , pp. 130. 
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dade em sua ordem no criar e gerar das cousas", donde "achámos, por 
experiência, que os homens deste pormontório de Lopo Gonçalves e de 
toda outra terra da Guiné são assaz negros". É pois a "experiência", aqui 
associada ao sentido de "prática", que permite sustentar a tese de que a 
variedade das raças se inscreve numa ideia superior de ordem e harmonia 
da natureza. Todavia, não significa isso que Duarte Pacheco defenda, 
como parece poder concluir-se das suas palavras, que as raças brotam 
directa e espontaneamente do seio da natureza, apontando para um poli-
genismo que negasse a comum filiação adâmica. De facto, apesar de utili
zar várias vezes o verbo "prover" para referir a acção da "majestade da 
grande natureza", podemos sustentar que, em última análise, a providên
cia a que se refere remete para Deus, pois que a natureza é apenas um 
instrumento da acção divina. 

Devemos sublinhar, também, que o apelo de Duarte Pacheco Pereira 
à "experiência" é prenhe de sentido, pois estamos perante um discurso 
"realista", não enjeitando, por isso mesmo, uma série abundante de dis
cursos que também souberam temperar essas imagens da benignidade 
com o relato de tantas vertentes inóstipas e agressivas de uma natureza 
que está assim longe de assumir apenas um carácter idílico, ou de éden 
tropical. Basta para tanto que nos fixemos em alguns textos do Padre 
António Vieira a respeito do Brasil, ao narrar o esforço dos padres da 
Companhia, aportados então ao "canto mais escuro e desluzido do 
mundo", como a certa altura caracterizou o Brasil. 

Analisemos, a propósito, dois pequenos textos do Jesuíta, o primeiro 
relativo à heroicidade dos nossos soldados na luta contra a agressividade 
da natureza, o segundo relativo à heroicidade dos Jesuítas nesse mesmo 
esforço, servindo quase de contraponto às descrições e Pero Vaz e Cami
nha ou à de Damião e Góis. De facto, no seu célebre Sermão da Epifania, 
escreve António Vieira: "Quem andou nunca com a imaginação os cami
nhos que fazem estes soldados [...] levando sempre as munições às costas 
e os mantimentos nos ferros dos chuços [...] atravessando rios tantos e 
tão caudalosos sem barca, sem ponte, mais que os braços e a indústria 
para os passar [. . .] com perigos no deserto porque são vastíssimos os 
despovoados que passam, sem casa, sem gente, e muitas vezes sem rasto 
de fera nem de animal, mais que céu e terra [...] nus, despidos, descalços, 
ao sol, ao frio, à chuva, às inclemências dos ares deste clima, que são os 
mais agudos que se sabem [...] jejuando e padecendo as mais extraordi
nárias fomes e sedes, que nunca suportaram corpos mortais."4 

4 António Vieira, Sertnão da Epifania (1662), Obras Completas do Padre António Vieira, 
Sermões, vol. I , Porto, Lello, 1993. 



36 Pedro Calafate 

Ouçamo-lo agora expressar a heroicidade dos seus companheiros, 
comparando as suas penas às de Cristo: "Ele havia de morar no deserto; 
os nossos pelas matas e pelos bosques; Ele havia de se sustentar de gafa
nhotos, os nossos até de lagartos; ele havia de matar a sede com mel sil
vestre, os nossos com o lodo dos charcos."5 

Se aceitarmos a definição de T. Todorov em Nous et les Autres - La 
rêflexion française sitr la diversité humaine6, entre nós não primou, de 
forma particularmente acentuada e para os casos de África e do Brasil 
(embora não estivesse de todo ausente) a tendência para o exotismo, pois 
que a atitude mais característica que do exotismo advém é a sistemática 
preferência pelo outro em relação ao mesmo e a sistemática valorização 
de um espaço físico cuja principal característica é não ser o meu. Aliás, 
no que toca à primeira característica do exotismo, referida por Todorov -
a sistemática preferência pelo outro em relação ao mesmo - cumpre dizer 
que, nos casos do contacto com a Africa e o Novo Mundo, os nossos 
humanistas dificilmente se distanciaram do preceito fundamental, tantas 
vezes repetido ao longo da idade média e mais ainda depois do Concílio 
de Trento, segundo o qual "fora da igreja não há salvação". 

3. Este conjunto de considerações permite-nos já suspeitar da exis
tência de uma interessante concomitância entre esta construção da natu
reza e a edificação do espaço concreto da natureza humana, cuja expres
são para nós mais evidente e carismática será proferida, uma vez mais, 
pelo Padre António Vieira, em 1662, no já citado Sermão da Epifania. O 
que estava então em causa, para o Jesuíta, era a afirmação de uma con
cepção moderna da natureza, onde as antigas representações qualitativas e 
hierarquizadas sofrem acentuado desgaste, em favor de um espaço físico 
homogéneo, como o era também o espaço humano. De facto, a propósito 
da escravatura dos negros no Brasil, e depois de explicar que a causa da 
cor da pele radica num mero acidente geográfico, relativo à maior ou 
menor proximidade do Sol, aproximando-se de consideração idêntica já 
feita por Duarte Pacheco Pereira em texto acima transcrito, escreve: 
"Pode haver maior inconsideração do entendimento, nem maior erro do 
juizo entre os homens que cuidar eu que hei-de ser vosso senhor porque 
nasci mais longe do Sol, e que vós haveis de ser meu escravo, porque 
nascestes mais perto?"7 

Nessa distinção entre senhores e escravos não é pois legítimo apelar 
à natureza física, no sentido geográfico do termo, nem tão pouco à natu-

5 António Vieira, Exortação II em Véspera da Visitação da Capela Interior do Noviciado. 
6 T. Todorov, Nous et les Autres - La rêflexion française sur la diversité humaine, Paris, 

1989, p. 355. 
7 António Vieira, Sermão da Epifânia, op. cit. 
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reza humana, porque, tal como também afirmou noutro passo da sua vasta 
obra, desta vez a propósito dos cristãos novos, "o sangue é o que Deus dá 
a cada um sem eleição de quem o tomou"8. 

Para bem se entender o alcance real destas concepções, deve subli
nhar-se que elas se constituíram ao longo de um árduo percurso, pois, nos 
alvores da expansão para África, as concepções antropológicas dominan
tes entre alguns filósofos escolásicos apontavam para a legitimidade e 
mesmo para a necessidade de submeter e aculturar todos os povos que 
vivessem em condições infra-humanas e de bestialidade, tanto do ponto 
de vista moral, como no aspecto complementar da organização social e 
política. A selvageria desses povos era muitas vezes enquadrada na tese 
da incapacidade para a si próprios se regerem de acordo com as regras da 
prudência, estruturando-se assim a superioridade moral de uns em função 
da sujeição por outros suportada. 

Estabelecida esta base de julgamento, tratava-se então de submeter 
esses povos, aculturando-os. É neste quadro que deveremos citâr o texto 
porventura mais paradigmático desta concepção teórica, no qual se 
manifestam os princípios da piedade cristã, que se afirma tendo em vista 
o interesse próprio dos submetidos, mas que não se esquiva a expressar a 
repulsa perante a crueldade que tais situações representam. Refiro-me ao 
texto de Gomes Eanes de Azurara inserido no capítulo XXV da sua 
Crónica da Guiné, em que descreve o desembarque dos escravos africa
nos na baía de Lagos, sob o olhar longínquo do Infante. 

O que é interessante na posição deste nosso humanista é o conflito 
interior entre a sensibilidade e a razão, entre o instinto natural da piedade 
que "até entre as brutas animálias se faz sentir", e a frieza da racionali
dade amparada pela fé, que indica a necessidade daqueles ásperos meios 
para se atingirem fins mais sublimes. Assim, lembrando a comum filiação 
em Adão de todos os povos, mais tarde posta em causa por alguns antro
pólogos europeus, pergunta: "Mas qual seria o coração, por duro que ser 
pudesse, que não fosse pungido de piedoso sentimento, vendo assim 
aquela companha? Que uns tinham as caras baixas e os rostos lavados 
com lágrimas, olhando uns contra os outros, outros estavam gemendo mui 
dolorosamente, esguardando a altura dos céus, bradando altamente, como 
se pedissem acorro ao Padre da natureza."9 

Este era um dos lados do drama intensamente vivido. O outro é o 
que o faz escrever que asssim "que onde antes viviam em perdição de 
almas e dos corpos, vinham de todo receber o contrário: das almas, 

8 António Vieira, Desengano Católico sobre a Causa da gente de Nação Hebreia..., in 
Obras Escolhidas, org. de Hernâni Cidade e António Sérgio, vol. VI , Lisboa, Sá da 
Costa, p. 133. 

9 Zurara, Crónica da Guiné, op. cit., cap. XXV. 
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enquanto eram pagãos, sem claridade e sem lume de santa fé; e dos cor
pos por viverem assim como bestas, sem alguma ordenança de criaturas 
razoáveis [...] e o que peor era, a grande ignorância que em eles havia, 
pela qual não haviam algum conhecimento de bem, somente viver em 
uma ociosidade bestial"10. 

Portanto, sempre que se verificassem situações de barbaridade e 
bestialidade dos povos descobertos, quer do ponto de vista moral quer 
politico, a servidão estava por si só legitimada. Era essa a posição defen
dida por Zurara, a que deu forma de princípio na Crónica da Tomada de 
Ceuta, comummente admitido pelos juristas portugueses que se pronun
ciaram sobre a tomada de Ceuta e professado pelos mais relevantes mes
tres da Universidade de Paris nos primórdios do século X V I , com desta
que para o escocês John Mayr. Escreve Zurara: "Determinamos que vossa 
mercê possa mover guerra contra quaisquer infiéis, assi mouros como 
gentios ou quaisquer outros que por algum modo negarem algum dos 
artigos da santa fé católica"". Estes dois textos, um da Crónica da Guiné 
e outro da Crónica da Tomada de Ceuta, resumem dois dos principais 
títulos de escravatura e guerra justa, a saber, a bestialidade extrema - cuja 
existência haveria de ser mais tarde negada por Francisco Suárez - e a 
infidelidade. 

No entanto, casos houve em que a descrição feita pelos nossos teóri
cos das sociedades africanas não sustentava de forma tão evidente a 
guerra e a escravatura, atendendo ao maior grau de desenvolvimento 
civilizacional desses povos, mas atendendo também a uma complexa 
questão então discutida pelos juristas, que era a de equacionar a legitimi
dade ou não da guerra movida contra povos que habitavam em regiões até 
então nunca conhecidas pelos cristãos e de todo estranhas ao império 
romano, tema que viria a motivar as mais belas páginas do direito natural 
pela pena dos autores peninsulares, no quadro de uma fundamentação 
jurídica e teológica dos direitos humanos que aprofundava o pensamento 
antropológico expresso séculos antes por S. Tomás. 

Esta questão era ainda complementada por uma outra que no fundo 
lhe era correlativa, pois se interrovavam os juristas e teólogos sobre se era 
ou não maior o grau de culpa entre os que tinham conhecimento da lei 
natural e os que a desconheciam por completo, tema que viria a sustentar 
os animados debates sobre a "ignorância invencível" dos índios. Tratava¬
-se agora de equacionar o problema levantado entre outros por Pero Vaz 
de Caminha na sua expressão célebre: "por onde nos pareceu a todos que 
nenhuma idolatria nem adoração têm", reforçado por Manuel da Nóbrega 
ao dar notícia nas suas cartas que de "esta gentilidade a nenhuma cousa 

1 0 Ibidem. 
1 1 Zurara, Crónica da Tomada de Ceuta, cap. X. 
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adora, nem conhecem a Deus"12, e de novo por Damião de Góis quando 
sobre os índios escreve que "nenhuma cousa crêm nem adoram"13. 

Um dos exemplos paradigmáticos deste novo espaço do mundo e do 
homem africano é a descrição feita por Rui de Pina dos negros do reino 
do Congo, inserida nos capítulos finais na Crónica de D. João II. Para 
Rui de Pina, "o reino do Congo e toda a sua corte he assaz digna e hon
rada"14, sendo o seu rei "homem de muy natural prudência" 1 5. 

Interessante é no entanto verificar que essa caracterização não 
aponta para um relativismo cultural, mas para uma reorganização em 
valores, na medida em que a "natural prudência" a que se refere é avalia
da pela atração manifestada pelo soberano do Congo em relação aos nos
sos quadros de cultura. Por isso, em vez de armas, o rei de Portugal sem
pre se lhe dirigira com "termos assi brandos, para que ele se não escan
dalizasse, ca nisso teve grande reguardo e temperança" 1 6. 

Os congoleses eram pois, para Rui de Pina, gente honrada, com uma 
organização política estabelecida e legítima. No entanto, não os livrava 
isso da idolatria. A sua superioridade em relação a outros povos era afe
rida pela livre vontade com que proclamavam que "por suas boas ventu
ras se regeriam pelas nossas leis e sob a nossa fé se salvariam". 

Dessa atitude é paradigmática a fala de chefe Mani-Congo aos seus 
súbditos, que o cronista transcreve: "Amigos, eu tenho por certo que não 
há outros homens bem aventurados nem mais sabedores no Mundo que os 
brancos, e na perfeição de suas cousas o vereis; e tudo isto têm, porque 
como crêem no Deus verdadeiro, assim lhes dá ele suas cousas perfeitas e 
de verdade; pelo qual eu vos faço saber que de manhã eu me quero tornar 
cristão, e não me dá que por isso me queirais mal nem bem."17 

4. Da progressão nas formas de tratamento, que da escravidão for
çada que vemos em Zurara se transformam na brandura, prudência e tem
perança de que fala Rui de Pina, passamos à transformação decisiva que 
conflui na noção de comunidade internacional expressa por Francisco de 
Vitória, com continuidade em Francisco Suárez e Luis de Molina. 

Num cômputo global, a escola peninsular, onde temos de incluir não 
apenas Salamanca, mas também Coimbra e Évora, nega o princípio da 
autoridade universal do impedador em matéria temporal; recusa a autori-

1 2 Manuel da Nóbrega, Cartas do Brasil e outros escritos, org. de Serafim Leite, 
Coimbra, 1955. p. 62. 

13 Damião de Góis, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, Op. cit., Parte I a , cap. L V I . 
1 4 Rui de Pina, Chronica D 'El Rey D. João II, Porto, 1977, p. 994. 

15 Ibidem, p. 996. 
16 Ibiãem, p. 994. 
17 Ibiãem, p. 999. 
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ciade espiritual do papa sobre os infiés, e não aceita o princípio jurídico 
que aponta para o direito de mover guerra aos infiéis pelo simples facto 
de o serem, pois a infidelidade não derroga os preceitos do direito natural 
que obrigam a reconhecer a legitimidade do domínio e da posse dos bens, 
dado que o poder, como poderia inferir-se da leitura de S. Tomás, é uma 
realidade constitutiva da natureza humana, em absoluta independência 
das raças e dos credos. 

A escola peninsular rejeitará liminarmente o direito de empregar a 
força para trazer os povos descobertos no Novo Mundo ao seio da civili
zação cristã, e estabelecerá que os preceitos que legitimam o emprego do 
conceito de guerra justa são iguais para descobridores e descobertos, 
integrando-se estes na comunidade internacional em plano de igualdade. 
Se para Francisco de Vitória, os índios, antes da chegada dos espanhóis 
"eram verdadeiros senhores, pública e privadamente"18, para Francisco 
Suarez o argumento de conquista para a civilização, que vimos invocado 
por Zurara, só seria aceitável "se existissem homens tão rudes que nem 
sequer vivessem em sociedade e não pudessem ser governados; e então 
poderia impor-se-lhes vida política, mas não por título de religião, mas, 
por assim dizer, de defesa da natureza humana"19. Sucede porém que Suá-
rez sustenta que até então nunca tinham sido descobertos povos assim tão 
bárbaros, e mesmo que existissem, como pode deduzir-se das suas pala
vras, tal submissão nada tinha a ver com questões de ordem religiosa, mas 
tão-só com o cumprimento dos preceitos do direito natural. 

São estes princípios, que veremos levados à prática por alguns mem
bros da Companhia de Jesus no Brasil, tanto a respeito dos negros como a 
respeito dos índios, que aqui nos propomos acompanhar, nos textos de 
dois dos seus mais ilustres membros, Manuel da Nóbrega e António 
Vieira. 

Ao texto de Zurara sobre a desigualdade dos hemisférios e a feal
dade dos habitantes do sul, poderíamos opor o texto de Vieira já acima 
citado, sobre as causas da coloração da pele; ao texto do mesmo Zurara 
sobre o desembarque dos escravos na baía de Lagos seria interessante 
acescentar o de Vieira sobre o desembarque dos escravos negros na gran
de baía de S. Salvador, textos que dizendo embora o mesmo, exprimem já 
um pensamento diferente. Vieira também apela à paternidade divina, e à 
identidade de origem adâmica, também expressa a perplexidade perante a 
crueldade da "fortuna", mas, se o não disse abertamente, por compro
misso com uma situação real generalizada, ou para evitar a extinção dos 
índios, ou por confluência de ambas as situações, era claramente contra a 

1 8 Francisco de Vitória, Relecciones Teológicas, Sectio 1, n.° 24, trad, de Alonso Getino, 
Madrid, 1934,11,311. 

1 9 Francisco Suarez, De Fide, Disp. 16, Sect. 4, n.° 5. 
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escravatura, não só dos índios, como é mais conhecido e como tantas 
vezes disse, como também dos negros, como não disse. 

Teremos de chegar a esta conclusão pela dedução lógica das premis
sas que expressou. 

A primeira e mais expressiva, por participar de uma das grandes 
categorias do pensamento moderno, é a de descentração, ou seja, a capa
cidade de sair do ponto e vista próprio para equacionar o ponto de vista 
dos outros, a capacidade para equacionar-se como membro de um con
junto mais vasto, composto por outros elementos, com os quais se man
tém relações de reciprocidade crescente (embora sempre no respeito do 
princípio segundo o qual fora da igreja não há salvação), rejeitando o 
argumento da fé como condição para o reconhecimento do poder dos reis 
indígenas, ou o argumento da conquista forçada para a civilização. 

É certo que como político proclamou que houvesse escravos com 
justiça e que servissem os livres com igualdade, mas no cômputo global 
da sua obra não é ilegítimo concluir que em consciência era contrário à 
escravatura dos negros. Considerou em primeiro lugar, e como já vimos, 
no Sermão da Epifania, que sendo todos os homens iguais, "dominarem 
os brancos aos negros é força e não natureza", não se coibindo de escre
ver sobre os aspectos em que as culturas africanas eram superiores à 
europeia, ou pelo menos melhores que a dos brancos, distanciando-se 
portanto da fala do rei Mani-Congo no relato de Rui de Pina. 

De facto, para o jesuíta, a cor preta prima sobre a cor branca, porque 
o branco desagrega e repele a luz, ao passo que o preto congrega e absor
ve os raios do sol, por isso, a tendência gregária e as expressões de soli
dariedade entre os africanos eram bem maiores, a todos os homens cha
mando parentes, ao passo que entre os brancos não bastava que andassem 
nove meses no ventre da mesma mãe, como Caim e Abel, para que se não 
matem e digladiem. 

Provas de descentração cultural em relação aos africanos deu-as 
ainda outras vezes, nomeadamente quando lembrava que se nós estima
mos mais a cor branca que a deles, eles por sua vez estimam mais a deles 
que a nossa, e que assim como nós pintamos os nossos anjos de branco, 
eles os pintam de negro, reforçando estas teses de antropólogo consu
mado ao referir que nós portugueses éramos tão pretos em relação aos 
povos da Europa do norte, como pretos eram os índios e relação a nós. 

Passando da questão do negro para a do índio, de novo se afirma a 
tese da unidade do género humano e da consideração do índio como per
tencente ao espaço da humanidade, aspecto muitas vezes negado não 
apenas por alguns teóricos escolásticos, como por tantos sacerdotes no 
Brasil. 

O caso mais citado da negação da humanidade do índio americano é 
o do capelão e cronista de Carlos V, Ginés de Sepúlveda, o qual se 
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envolveu em controvérsia célebre com Bartolomeu de Las Casas. Consi
derava Sepúlveda que o engenho demonstrado por alguns desses povos 
da Nova Espanha na fabricação de certos artefactos não era argumento 
para sustentar aquilo a que chama "prudência humana", pois que também 
muitas aves e aranhas realizavam certas obras que nenhuma indústria 
humana poderia imitar convenientemente. Por sua vez, os relatos sobre a 
organização política dos Maias e Aztecas não o demoveram de ver nessas 
mesmas instituições públicas "uma prova de rudeza, barbárie e inata ser
vidão desses homens"20. 

Refira-se agora o relato de Manuel da Nóbrega, quando se insurge 
contra tantos sacerdotes portugueses que no Brasil se limitavam a servir 
os interesses dos colonos, pregando que os indígenas mais não eram do 
que cães 2 1 . Para Nóbrega, que não fica atrás de Vieira em irreverência, os 
eclesiásticos que aportavam ao Brasil eram a "escória do clero de Portu
gal", como explicitamente refere numa das suas cartas, reforçando a mes
ma tese noutras cartas, ao escrever que tais clérigos tinham mais ofício de 
demónios que de homens de igreja22, razão por que queriam mal aos 
padres da Companhia: "querem-nos mal, porque lhes somos contrários a 
seus maus costumes"23. O motivo desta equiparação dos eclesiásticos ao 
demónio residia em pregarem nos seus sermões a ideia de que os índios 
capturados pelos portugueses podiam ser legitimamente reduzidos à 
escravidão por se não distanciarem muito do estatuto dos cães na escala 
dos seres. 

Nada mais distante dos relatos de Nóbrega. Embora sem enjeitar a 
experiência de tribus de homens feros e indómitos, bem como a prática de 
rituais que constituem crimes contra a natureza, sublinha a tese de Pero 
Vaz de Caminha sobre a disponibilidade dos índios para os valores cris
tãos, pelo que escreve numa das suas cartas que para a obra da evangeli
zação do Brasil poucas letras bastariam "porque é tudo papel branco, e 
não há mais que escrever à vontade"24. 

Ora, o argumento que vimos invocado por Suarez25 de que havia 
povos pagãos mais inteligentes que os cristãos, já invocado por Damião 
de Góis, João de Barros e Fernão Mendes Pinto a respeito do Oriente e 
sobretudo da civilização chinesa, é também utilizado por Nóbrega em 

2 0 Ginés de Sepúlveda, Demócrates alter, sive de iusti belli causis apud indios (1602), 
pp. 311 e313. 

2 1 Manuel da Nóbrega, Cartas do Brasil..., op. cit., p. 89. 
2 2 Ibidem, p. 89. 
23 Ibidem, p. 89. 
24 Ibidem, p. 54. 
2 5 Francisco Suárez, De charitate, disp. 13; De Bello, Sect., V, n.° 5. 
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relação aos índios, em apelo à sua experiência concreta de missionário e 
pedagogo. 

Somos assim levados ao seu Diálogo sobre a conversão do gentio, 
onde rebate de forma explícita o argumento da inhumanidade dos indíge
nas do Brasil, que fora também rebatida pela Bula Sublimis Deus de 
Paulo I I I , em 1537, onde o chefe da igreja reconhece a humanidade do 
índio e proíbe a escravatura por razões de fé. Respondendo à questão de 
saber se "estes gentios têm alma como nós?", responde: "Isso está claro, 
pois a alma tem três potências (entendimento, memória e vontade) que 
todos têm." 2 6 

Estabelecida a inclusão dos índios no género humano, tratava-se 
então de clarificar a posição relativa destes no quadro da civilização. Para 
Nóbrega, o facto de existirem povos mais civilizados não significa que os 
mais atrasados na escala possuam entendimento inferior. O jesuíta esta
belece aqui uma análise funcional de antropólogo consumado, ao enten
der que se trata fundamentalmente de uma diferença de problemas, ou 
seja, que cada cultura elege e responde a problemas diferentes, e que se 
colocarmos os índios perante novos paradigmas, eles aprenderiam a res
ponder-lhes tão adequadamente como nós: "Pois tratais com eles e vedes 
que, nas cousas de seu mister e em que eles tratam, têm tão boas subtile
zas, e tão boas invenções, e tão discretas palavras como todos e os Padres 
os experimentam cada dia com seus filhos, os quais acham de tão bom 
entendimento, que muitos fazem avantagem aos filhos dos cristãos." 2 7 

O problema era tão-só de educação, pelo que, considerando a facili
dade e o gosto que demonstravam na aquisição dos nossos valores civili
zacionais, o emprego da força determinaria a ruina de tão grande empre
sa. Bastaria portanto a catequese e o magistério da palavra, sem pressões 
de outra ordem. 

Esta vantagem intelectual de alguns, prolongava-se inclusive em 
termos morais, pois entende o jesuíta que quando convertidos, e devido 
ao que poderíamos chamar um capital vivencial e cultural acumulado, 
"melhor moralmente vivem e guardam melhor a lei da natureza"28. 

Outro aspecto digno de relevo neste esforço de Nóbrega na constru
ção do novo espaço da humanidade surge na contestação ao modo como 
era aplicada uma antiga lei do direito romano, ou do direito imperial, 
como era então chamado, a saber: a lei que permitia a um homem livre 
vender-se a si próprio como escravo ou vender os seus filhos, em caso de 
necessidade. 

2 6 Manuel da Nóbrega, Diálogo sobre a conversão do gentio, in Cartas do Brasil e outros 
escritos, cit., pp. 233-234. 

2 7 Ibid., p. 241. 
28 Ibid., p. 32. 
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Nóbrega não contesta a lei, mas a sua aplicação, até porque o seu 
espírito fora sancionado por S. Tomás, ao abordar o pecado do roubo, à 
luz do princípio segundo o qual quando duas leis se contrariam, prevalece 
a mais forte. 

Para S. Tomás, a apropriação de um bem alheio, quando cometido 
como último recurso para salvar a vida não constitui crime, apesar de a 
divisão dos domínios não ser contrária ao direito natural, e de a lei natural 
e divina condenarem o furto. Assim também, sendo a liberdade do 
homem um preceito do direito natural, pode alguém aliena-la para salvar 
a sua vida, que à luz do mesmo direito constitui um valor mais forte, o 
mesmo sucedendo com um pai em relação aos seus filhos. 

Sucedia na altura que um dos argumentos mais utilizados pelos 
colonos para justificarem juridicamente a posse de escravos era exacta
mente a lei em apreço, oferecendo-nos Nóbrega em contrário uma notável 
peça de jurista, naturalista e antropólogo. Com efeito, começa por restrin
gir a lei aos casos de extrema necessidade (como fizera S. Tomás a res
peito do roubo), entendendo por "situação extrema" essencialmente a sal
vação da vida, sobretudo em situações de pobreza e miséria material, ou a 
doação em pagamento de dívida. 

Sucedia porém que a natureza no Brasil dera a esses povos uma terra 
rica e fértil, "sã para viver e a melhor que se possa achar", pelo que não 
eram críveis nem verosímeis os argumentos dos colonos de que os índios 
se lhes tivessem vendido em extrema necessidade, porque "por grande 
necessidade que tenham, raramente chega a extrema"29. Já quanto aos 
seus filhos, entende Nóbrega que o direito imperial supõe o conceito cris
tão de filho, ao passo que nas culturas indígenas essa designação é muito 
mais lata, pois cada um chama pai a todos os seus parentes, exigindo 
inquirição rigorosa, pelo que pede ao Geral da Companhia o envio de 
inquiridores para libertarem aqueles escravos injustamento cativos, e caso 
tais inquirições não pudessem ser feitas por juízes isentos, que bastassem 
as lágrimas dos que choram para considerar a injustiça dos cativeiros, as 
quais lágrimas, como diz, "abastarão pera prova sificientíssima". 

Ora, sem contestar a validade do preceito jurídico, tal como vem 
preceituado no direito imperial, o certo é que advoga a sua não introdução 
no Brasil, voltando a equacionar a vantagem dos indígenas, ao escrever: 
"Não vejo razão para se introduzir entre eles costume que nunca eles, 
sendo tão bárbaros como são, a lei natural do amor que tem aos filhos 
lhes permitiu praticar, senão depois que a perversa cobiça entrou na 
terra." Se considerarmos que Francisco Vitória admite a venda voluntária 
como um justo título de escravidão dos índios, podemos aferir da posição 
relativa de Nóbrega nos caminhos da liberdade e dos direitos humanos 

2Q /è/V/., p. 414, 
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dos povos descobertos. Vitória escreve na Universidade de Salamanca e 
Nóbrega nas selvas do Brasil, separando-os a distância entre a teoria e o 
conhecimento concreto das situações pensadas. 

E nesta linha que se encontra António Vieira, dando coipo a muitas 
das inquietações do seu colega. 

Admitindo no plano dos princípios a escravatura dos índios em 
estritas condições, nomeadamente30: serem capturados em guerra justa; 
estarem condenados entre eles para serem comidos; caso impedissem pela 
força a pregação do evangelho e se opusessem ao direito natural de livre 
circulação, o que procurou foi demonstrar por todos os meios que a esma
gadora maioria das situações de escravidão dos índios não emanavam 
daqueles princípios, condenando inquiridores, clérigos e governadores, 
por contrariarem a emergência de um novo humanismo, em nome de uma 
economia de rapina que a breve trecho acabaria por arruinar o Brasil, 
como tão expressivamente metaforizou com a imagem da tromba de água, 
referida nos Lusíadas de Luís de Camões. Desse novo humanismo é 
expressão o célebre conceito de Quinto Império, traduzindo um sonho 
universalista em que todos os povos se irmanariam na fé em Cristo, nele 
cabendo judeus, negros, índios orientais e europeus num plano de igual
dade cujo fundamento assentava na paternidade divina. 

RÉSUMÉ 

L' ANTHROPOLOGIE PORTUGAISE À L'ÉPOQUE DES DECOUVERTES 

On étudie ici la diversité des conceptioiis théoriques qui ont guidé Ies 
rencontres des Portugais, au XVIème et XVIlème siècles, avec les peuples de 
1'Afrique et du Brésil, soit de la part de ceux qui reconnaissaient la légitimité de 
1'esclavage, soit de la part de ceux qui ont essayé une limitation juridique de 
celle-ci. Le sujet principal de cette étude est, donc, la réflexion portugaise sur la 
diversité humaine. 

António Vieira, Parecer sobre a conversão dos índios e gentios, em Obras Escolhidas, 
op. cit., vol. V, p. 25. 





DO(S) OUTRO(S) MUNDO(S) DA VLSÃO AO NOVO 
MUNDO DA RAZÃO: VIAGEM INICIÁTICA, 

DES(EN)COBRIMENTO(S) E U-TOPIA 

Paulo A. E. Borges 
Universidade de Lisboa 

A todos os náufragos, 
todos os que foram ao Profundo, 

todos os que se encobriram possibilitando que houvesse Descobrimentos 
e suas comemorações 

"Que voz vem no som das ondas 
Que não é a voz do mar? 

É a voz de alguém que nos fala, 
Mas que, se escutamos, cala, 

Por ter havido escutar. 

E só se, meio dormindo, 
Sem saber de ouvir ouvimos, 

Que ela nos diz a esperança 
A que, como uma criança 

Dormente, a dormir sorrimos. 

São ilhas afortunadas, 
São terras sem ter lugar, 

Onde o Rei mora esperando, 
Mas, se vamos despertando, 

Cala a voz, e há só o mar" 

Fernando Pessoa, 'As Ilhas Afortunadas", Mensagem 

Phitosophica 15, Lisboa, 2000, pp. 47-63 
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Que a experiência e o simbolismo da Viagem, como questa do 
âmago de nós mesmos na demanda do Ser e da Verdade - objectivada em 
rotas e lugares que afinal só se podem percorrer e encontrar se a sua exte
rior figuração simbólica for reconduzida a um itinerário e topologia da 
alma ou da consciência, no imaginário da sua auto-descoberta - , inere à 
mais arcaica e universal tradição planetária, testemunham-no ensina
mentos, práticas e documentos das mais diversas fontes sapienciais. 
Desde o voo celeste no xamanismo, em Parménides e Platão, à nocturna 
viagem terrestre {isra') ou ascensão celeste (mfraj) de Maomé, desde os 
echtrai e immrama célticos, os imperadores chineses em busca das Ilhas 
dos Imortais ou os navegadores irlandeses e ibéricos na senda das Ilhas 
Encantadas ou das paradisfaco-escatológicas Terras de Promissão, às 
peregrinações terrestres rumo aos centros espirituais onde se almeja rein
tegrar o Sagrado e recriar a vida no Centro e Eixo do Mundo. Desde as 
vias post mortem da alma ou da consciência no Livro dos Mortos egípcio 
ou tibetano às suas antecipações no sonho, a dormir ou acordado, no 
êxtase, no transe, nas visões escatológicas e apocalípticas, nos itinerários 
do intelecto gnóstico-místico para Deus, com suas estâncias ou moradas 
da alma, nas terras cada vez mais puras dos níveis de meditação búdica 
ou nos percursos já mitopoéticos, por catábase e anábase, que informam 
desde a tradição oral aos contos de fadas e à literatura épico-visionária, da 
Epopeia de Gilgamesh à Odisseia de Homero, da Eneida de Virgílio à 
Demanda do Graal e ao Amadis de Gaula, da Divina Comédia de Dante 
aos Lusíadas de Camões e à Mensagem de Pessoa, com abundante pro
jecção moderna na literatura de viagens, no gosto do exótico e no imagi
nário utópico, e contemporânea na odisseia do espaço, na busca de psico
trópica transposição das Doors of Perception, na literatura fantástica, na 
science-fiction, na banda-desenhada, no cinema, na psicanálise e psicolo
gia das profundezas, e bem assim nas expectativas neo-religiosas da New 
Age ou do triunfo sobre a distância nas novas mitologias tecnológico-
-consumistas, com destaque para as navegações virtuais na Internet. Em 
todos estes percursos uma mesma verdade persiste como condição de 
possibilidade do bom sucesso da viagem: ainda que esta implique a efec
tiva deslocação no espaço, físico e objectivo ou já subtil, imaginativo ou 
"imaginai" (para recordar Henry Corbin) e psíquico, é sempre dentro que 
se viaja e só dentro, ou seja, para além da oposição interior-exterior, se 
encontra aquilo que, inicial ou aparentemente, fora se busca, ainda que o 
reconhecê-lo possa exigir a viagem e demanda exteriores (nem sempre 
terá Bernardo Soares razão, ao escrever que "viajar é uma falta de imagi
nação"). O que sugere uma dimensão mais funda da mesma verdade: a de 
que, de algum modo, inconsciente, subliminal ou apenas pressentido, já 
possuímos, somos, ou em nós é e nos possui, o que fora demandamos. A 
viagem autêntica, ainda que suportada ou despertada pela deslocação 
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externa, é afinal, num primeiro momento, a da consciência, no trânsito da 
ignorância para o conhecimento, ou para um saber superior a todo o 
conhecimento. O que não implica uma ausência de novidade no processo, 
uma vez que neste se constitui um sujeito diferenciado, outrado, não só 
por metamorfose do seu estado anterior, mas porque, nesta e por esta 
mesma metamorfose, que supõe uma crescente disponibilidade acolhe
dora do Desconhecido, pode processar-se o proporcionalmente maior 
emergir em si da Alteridade antes apenas pressentida e assim obscura
mente demandada nos diversos níveis da exterioridade exterior ou já inte
rior. Do exterior para o interior desponta assim um secreto, um secreto 
que denuncia e desoculta a exterioridade da correlação interior-exterior, e 
que, oculto a tal exterioridade, dela nos oculta, assimilando-nos a si. A si 
assimilados, libertos da auto-consciência e da subjectividade que nos 
oculta e patenteia nas teias da fenomenalidade interna e externa, desven
damos, já outros do que tudo o que possamos presumir ou imaginar ser e 
não ser, em perda de identidade e referências que é iniludível ganho, 
embora sem que possamos conhecer de quê, quão maravilhosa e espanto
samente patente em toda a percepção - percepção agora pura, sem sujeito 
nem objecto - é, desde o início, desde agora, desde sempre, isso a que 
chamávamos secreto. Do exterior para o interior, do exterior e do interior 
para o secreto sem interior nem exterior, viajamos assim no encontro, ou, 
melhor, no re-conhecimento, do além do secreto, do inominável que só 
parece oculto e dissimulado por sua mesma eterna, universal e transpa
rente patência. 

Viagem iniciática, "na qual nasce o próprio viajante", ela não pode 
dizer-se menos que "estranha e a mais insólita"1, pois nela quem viaja, 
espera e procura descobrir se descobre, em arrepio de espanto e inquieta 
interrogação, viajado, esperado, procurado e enfim descoberto pelo que 
em si e em tudo desde sempre se des-encobre. Outro sempiternamente 
viaja nas viagens dos presumidos sujeitos da viagem. É que, mais fundo 
do que o agora quase banal sentido da humana ou noética viagem em 
demanda do Ser ou da Verdade, nos fala aquela pouco platónica voz de 
Platão que apresenta a '"verdade"' como "ale theía", '"divina errância'" 
ou "divina translação do real", sendo o "'erro'", "pseudos", o que a 
"contraria"2. Habituados a divorciar Parménides de Heraclito e a torná-lo 
padrasto de um pensamento sedentário, por estribado no Ser como 
assento, fundo, sede e re-sidência estável no repouso da sua imobilidade -
como aliás se enfatiza em castelhano e português, onde o verbo ser pro
cede da fusão dos latinos esse, essere (ser, existir, haver; estar) e sedere 
(estar sentado; ter assento; estacionar, morar, residir; ficar tranquilo; 

1 Cf. José Marinho, Teoria do Ser e da Verdade, Lisboa, Guimarães Editores, 1961, p. 65. 
2 Cf. Platão, Crátilo, 421 b. 
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fixar-se; pousar; afundar-se; etc...)3 - fenecendo na subscrição dos segu
ros de vida mental chamados metafísicas e ontologias, substituidas que 
são as últimas, segundo Stanislas Bretón, à "ontogenia" ou "odologia" de 
que procedem, ao investirmos mais no saber e dizer um ser supostamente 
dado, em sua verdade, de uma vez por todas, do que em assumir e indicar 
a contínua, odisseica e auto-criadora génese do seu vir a ser proteico, 
transiático e exsimesmante, integrativo do não ser como uma das suas 
possibilitadoras "versões" e "vias"4, perdemos o sentido de que Viagem, 
ou seja, impermanência, insubstancialidade e imprevisibilidade, é o que 
em tudo é, não como Ser, mas como trânsito, vertigem e a-ventura. O que 
convoca menos as cristalizações da vontade de poder do conhecimento 
lógico-conceptual do que um saber e um sabor de risco, de experiência e 
de protagonismo feito, mais fruído no arroubo amoroso da vida, da 
imaginação e da sensibilidade, onde tanto mais se embarque quanto 
menos se acredite em "portos de chegada" que não sejam de imediata e 
intérmina partida sem desejo de regresso, do que nos seus sucedâneos 
para "pessoas fracas" que se tornam uma filosofia e uma ciência5 perver
tidas na concupiscência do fundamento, da razão causal ou final, do 
objecto, na ânsia intelectual do definitivo ou na crítico-moral izan te, quan
do não policial, pré-determinação e verificação do possível ou do viável. 
Degradação programática e racionalizante do méth-odos que faz desse 
viajar para o que vem depois, para o além, a artificiosa e ilusória projec-

3 Cf. Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, Elucidário das Palavras, Termos e Frases 
que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram [...], 
edição crítica de Mário Fiúza, vol. I I , Porto/Lisboa, Civilização, 1966, pp. 553-554; 
José Pedro Machado, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, vol. I l l , Lisboa, 
Editorial Confluência/Livros Horizonte, 1967, p. 2095; José Joaquim Nunes, Cantigas 
de Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses, edição crítica de José Joaquim Nunes, 
Lisboa, Centro do Livro Brasileiro, 1973, vol. I l l (comentário, variantes e glossário), 
pp. 681-683; J. Corominos e J. A. Pascual, Diccionario Crítico Etimológico Castellano 
e Hispânico, IV, Madrid, Gredos, 1981, p. 213. 

4 " I I s'ensuit que 1'être ne se dissocie pas de la causalité de soi par soi. Toute ontologie se 
présente comme la reminiscence d'une ontogénie qui met en oeuvre la générosité 
permissive de I'absolu" - Cf. Stanislas Breton, Du Principe - {'organisation contempo-
raine du pensable, Aubier-Montaigne / Editions du Cerf / Delachaux & Niestlé / 
Desclée de Brouwer, 1971, pp. 178-179; "Mais peut-être avons-nous mal compris ce 
qu'une exigeante pensée nous invitait à comprendre. I I s'agit moins, en effet, de 
déterminations que de directions. Etre et non-être ne sont pas des "propriétès" que 1'on 
fixerait en prédicats. lis indiquent des chemins, comme ¡1 est expressément dit dans le 
"document" parménidien dont on a fait la charte de la métaphysique occidentale. Or ces 
"voies" ne sont pas tracées à l'avance."Etre" et "non-être" disent les versions du 
"devenir", les deux sens que I'ont peut prendre sur une "direction". L'erreur fut de 
transformer une "odologie" en "ontologie"" - Mien ou Quelque Chose. Roman de 
métaphysique, Flammarion, 1987, p. 13. 

5 Cf. Agostinho da Silva, Sete Cartas a um Jovem Filósofo seguidas de outros documentos 
para o estudo de José Kertchy Navarro, Almada, Ulmeiro, 1995, 3." edição, pp. 35 e 56. 
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ção nele das determinações de quem parte, do ponto de onde parte e das 
finalidades que mediatizam e instrumentalizam o processo, que deixa de 
ser um fim em si para valer em função do resultado pretendido. 

É o sentido da viagem humana e do espírito como forma por exce
lência de incarnai- a errância pela qual tudo é como o que devêm, ou pela 
qual nos vem ao encontro o que mais importa, que nos surge, com maior 
ou menor pureza, simbolizado nas narrativas visionárias que constituem 
uma das mais ricas fontes do imaginário dos Descobrimentos. Sob o 
fundo do imaginário mítico-metafísico do Oceano e do finisterra atlân
tico, na ambiguidade de um Sagrado onde convergem o paradisíaco e o 
infernal, o sublime e o monstruoso6, sediado no "mar sem fim" 7 , imagem 
da primordial e originária instância informe e indeterminada, e por isso 
poderosa, fértil, regeneradora e catártica8, as narrativas da demanda ou do 
acesso marítimos ao Outro (do) Mundo, ou ao Paraíso, frequentemente 
figurados em Ilhas, como busca de um Oriente-Origem trans-geográfico, 
qual imitação da mítica, nocturna e regeneradora imersão e navegação do 
próprio Sol9, aliadas ao espírito épico-cavaleiresco e ao que Afonso 
Botelho viu como "atracção" estético-erótica pelo "encanto" da epifania 
feminina do Outro 1 0, como na Ilha dos Amores, animam a tessitura míti-
co-simbólica das navegações e descobrimentos ibéricos, gradualmente 
desdobrada, racionalizada e apropriada nas formas ideológicas da sua 
justificação e apologia, político-civilizacional, religiosa, mercantil ou 
científico-cultural. Conforme verificado pelos historiadores, o texto e o 
imaginário dessas narrativas motiva e informa directa ou indirectamente 
as expedições marítimas e verte-se na cartografia da época, espelho da 
imagem do mundo, determinando a representação do espaço recém-
-descoberto e por descobrir11. Ilhas como as das Sete Cidades, as Afor-

6 Cf. Paulo A. E. Borges, "Imaginário mítico-metafísico do Oceano e do Extremo-Ocidente 
Atlântico", Revista da Faculdade de Letras, n.° 23, 5.a série (Lisboa, 1998), pp. 37-67. 

7 Cf. Fernando Pessoa, "Padrão", Mensagem. 
8 Cf. Jean Rudhardt, Le thème de 1'eau primordiale dans la mythologie grecque, Berna, 

Éditions A. Francke, 1971. Cf. também: E. Beauvois, "L'Elysée transatlantique et 1'Éden 
occidental", Revue de THistoire des Religions, t. V I I , n.° 3 (1883), pp. 273-318; "L'Elysée 
transatlantique et 1'Éden occidental", Revue de I'Histoire des Religions, t. VII I , n.°4 
(1883), pp. 673-727; Alain Ballabriga, Le Solei! et le Tartare. L'image mythique du monde 
en Gréce archaíque, Paris, Éditions de 1'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
1986; Giuseppe Tardiola, Atlante Fantástico del Medioevo, Anzio, De Rubeis, 1990, 
pp. 129-142; James S. Romm, The Edges of the Earth in Ancient Though. Geography, 
Exploration, and Fiction, Princeton University Press, 1992. 

l J Cf. Homero, Ilíada, V, 5-6; Ésquilo, fr. 192; cf. outras passagens citadas em Jean 
Rudhardt, Le thème de 1'eau primordiale dans la mythologie grecque, pp. 84-86. 

1 0 Afonso Botelho, Perspectiva teórica sobre os Descobrimentos, Lisboa, Edições 
Leonardo, 1991, pp. 25-27. 

1 1 Cf., entre outros, Luís de Albuquerque, Os Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 
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tunadas, a Antília, a de São Brandão, a Perdida, a dos Satanazes, a Brasil, 
a da Ventura, a das Maias, as Encantadas, em designações por vezes 
equivalentes, surgem nos textos e nos mapas da época e uma delas, que 
particularmente aqui nos interessa, a de São Brandão, surge ainda no atlas 
de Stieler, em 1867. É exactamente a navegação lendária do santo que, 
muito significativamente, é referida no célebre capítulo VI I da Crónica 
de Guiné, quando Zurara se faz eco da tradição que o indica como o 
primeiro a haver cruzado o cabo Bojador, aguçando assim no Infante 
Dom Henrique a "vontade de saber" a "verdade" acerca da "qualidade da 
terra que ia a além do dito cabo", o que o cronista indica como a "primei
ra razão de seu movimento"12. 

Presente nas bibliotecas medievais portuguesas, em três versões, 
duas em Santa Cruz de Coimbra, dos séculos XI I e X I I I , e uma em Alco
baça, do século X I I I , sendo esta a única que segue o mais divulgado texto 
de Benedeit, a Navigatio Sancti Brendani é assim a tradição e o texto 
mítico-visionário e hagiográfico que, além de se objectivarem na pre
sença constante da Ilha de São Brandão nas cartas náuticas, surgem como 
referência importante na ultrapassagem desse limite, feito limiar, do qual 
vai depender todo o sucesso da navegação para Oriente, com a conse
quente alteração da realidade nacional e planetária. Brandão surge como 
o precursor dessa passagem iniciática que o Padre António Vieira, mais 

Publicações Alfa, 1985, pp. 3-4 e 9-11; Vitorino Magalhães Godinho, Mito e Merca
doria, Utopia e Prática de Navegar. Séculos XIH-XVHI, Lisboa, DIFEL, 1990, pp. 63¬
-66, 78-82, 92-95, 223-230 e 274-276; Maria Helena da Rocha Pereira, "O Jardim das 
Hespérides", in A Simbólica do Espaço. Cidades, ilhas, Jardins, Lisboa, Editorial 
Estampa, 1991, pp. 17-28; Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso. Os motivos 
edênicos no descobrimento e colonização do Brasil, São Paulo, Editora Brasiliense, 
1992, 5 / edição (1959). 
Lembremos a distinção de G. Kish entre o "mapa-instrumento" e o "mapa-imagem", 
figuração especulativa do espaço total, aberta ao desconhecido - cf. La carte, image 
des civilisations, Paris, Le Seuil, 1980, p. 9. 

2 Embora pela prévia referência ao "natural constrangimento" da "magnanidade (sic)" 
que ao Infante "chamava sempre para começar e acabar grandes feitos", Zurara nos 
pareça antecipar já aqueloutra razão, apresentada como sua após as cinco anteriores, 
mas tida afinal como superior e "raiz donde todalas outras procedem", e normalmente 
desconsiderada ou ignorada pelos estudiosos, que é a razão astrológica: numa visão em 
que o movimento dos astros é divinamente ordenado, as suas "influências" negativas 
apenas inclinam "a certas paixões" os "corpos mais baixos", podendo ser estorvadas 
"por natural juízo, com alguma divinal graça", enquanto que as benéficas pela mesma 
"graça" se tornarão mais eficazes; mostrando um perfeito conhecimento da carta astral 
do Infante, é neste contexto que Zurara aponta aspectos felizes nas casas de Saturno e 
Júpiter como causa de que, "por pungimento de natural influência", o príncipe "se 
inclinava" a "conquistas altas e fortes, especialmente de buscar as cousas que eram 
cobertas aos outros homens, e secretas", fazendo-o "lealmente (...) e a prazer de seu 
Rei e senhor" - Gomes Eanes da Zurara, Crónica de Guiné, segundo o ms. de Paris; 
introdução, novas anotações e glossário de José de Bragança, Barcelos, Livraria Civil i
zação, 1994, pp. 43 e 46-47. 
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de dois séculos após, no Livro Anteprimeiro da História do Futuro, remi-
tificará como metáfora do agora cruzamento do limiar do tempo 
escatológico pela sua exegese profética, qual novo Gil Eanes convertendo 
o "Cabo de Não" no vislumbre do "Bojador do futuro", primeiro enco
berto em névoas para, uma vez dobrado, abrir a história para o já "nave
gável" oceano do tempo apocalíptico, onde se transfigura o camoniano 
"onde a terra se acaba / E o mar começa" no "Al i onde chega o presente e 
começa o futuro, era até agora o Cabo de Não", e se antecipa o pessoano 
"E a Hora!" do final da Mensagem: "(...) entendamos que se passou o 
Cabo, porque chegou a hora"13. 

Mas algumas questões se impõem. O ir além em causa na tradição e 
nos textos de São Brandão é o mesmo ir além de Gil Eanes e dos navega
dores portugueses ou ibéricos? O que no primeiro se desencobre é o 
mesmo que pelos últimos é descoberto? Vejamos as narrativas, quer na 
sua fixação a partir das duas versões de Coimbra, quer na versão alcoba-
cense de Benedeit. 

Considerando apenas o essencial, registemos que, tanto na viagem 
precursora de Barinto e Mernoc como na de Brandão, os nautas só 
acedem à Ilha paradisíaca, assimilada à pré-escatológica "Terra da 
Promissão dos Santos", após um muito particular e coerente processo 
iniciático. Depois de uma experiência de errância de "quarenta dias", são 
providencialmente guiados para uma "neblina" tão espessa que durante 
"uma hora" os cobre e envolve "de tal modo que mal" podiam "ver a 
popa ou a proa do (...) navio", ou para "uma cerração" tal "que mal se 
podiam ver uns aos outros", sendo na sequência que os rodeia uma "luz 
imensa" e lhes aparece ("apparuit") a terra onde ancoram. Isto na versão 
de Santa Cruz, enquanto na versão alcobacense de Benedeit, após a 
errante quarentena "sem outra coisa se lhes deparar a não ser mar e céu 
com as estrelas", é "por indicação divina" que se entranham numa 
"nuvem negra" que "lhes escurecia ("obscurabat") os olhares", sendo aí 
convidados a soltar as velas "à força do vento", após o que a nuvem se 
divide e lhes abre uma via através da "cerração", da qual ao quarto dia 
saem para imediatamente avistarem o Paraíso que, se inicialmente "se 

fechava ("claudebatur")" na mesma "cerração", agora lhes aparece ("eis 
(...) apparuit"), sendo nele acolhidos por um "jovem" que os recebe 

1 3 Cf. Padre António Vieira, Livro Anteprimeiro da História do Futuro, nova leitura, 
introdução e notas por José van den Besselaar, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1983, 
p. 108. Cf. Margarida Vieira Mendes, "Vieira no Cabo de Não - os descobrimentos no 
Livro Anteprimeiro da História do Futuro'", Claro-Escuro, 6-7 (1991); Paulo A. E. 
Borges, A Plenificação da História em Padre António Vieira. Estudo sobre a ideia de 
Quinto Império da "Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício", Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1995, pp. 238-239. 
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"a cada um pelo seu nome"14. No que respeita aliás à primeira versão, a 
emergência da Ilha edénica antecipa-se formalmente num episódio ante
rior, quando é ainda o "vento" - aqui claramente indicado como mani
festação de Deus, que Brandão diz ser o vero "piloto" e "timoneiro" -
que os impele, mas sem que saibam de onde vem ou em que direcção os 
leva, quando, passados "quarenta dias" e "esgotados todos os mantimen
tos", lhes aparece ("apparuit eis") uma ilha deserta, cujos atributos numi-
nosos a sugerem como primeira ante-câmara do Paraíso 1 5. A errância, o 
andar à deriva, entre cada estância da viagem, enfatiza-se em dois passos 
onde primeiro se diz que "o navio era levado de um lado para o outro"1 6, 
para de seguida, antes da eclosão edénica, se registar que é já S. Brandão 
quem era levado, ou se deixava levar ("efferabatur"), "de um lado para o 
outro" 1 7. Sugere-se assim um crescendo ou um culminar da disponibili
dade e da entrega dos viajantes ao sentido desconhecido e misterioso da 
viagem, porventura após as derradeiras resistências haverem sido venci
das quando, entre um e outro momento, e contra a vontade e a angústia 
do próprio santo, o mesmo "vento" os arrasta em direcção ao Inferno18. O 
mesmo se confirma na versão do texto de Benedeit, onde ao desapareci
mento do vento, ao esgotamento das provisões e das forças para remar, 
quando "não sabiam por onde ir", sucede um "vento" que os leva "sem 
mais esforço" a terra19, significativamente o mesmo que adiante se diz 
frequentes vezes fazer anormalmente "baloiçar o navio", colocando-os 
em "grande receio de perigo"20. 

Que se nos dá a ler nas entrelinhas do simbólico enredo? Acima de 
tudo que os viajantes - e estes viajantes não seremos todos nós, não 
menos errantes no imprevisível e imenso oceano da vida? - são sujeitos 
passivos de um processo e instâncias activas que emergem como outras 
tantas epifanias do autêntico sujeito da viagem, aqui designado como 
Deus, o qual assim se manifesta, desde o início da mesma, tanto ou mais 
do que se manifestará, sempre indirecta e veladamente, na Ilha paradi
síaca. E que esta - tal como o Guia transcendente que a si e a ela os con
duz - , encobrindo-se na "cerração", não pode ser descoberta, sendo ape
nas ela que se pode des-encobrir. Fá-lo, aparentemente, sob condição de 
que os que a demandam se extra-viem de todo, deixando não só de saber 

1 4 Cf. Navegação de São Brandão nas fontes portuguesas medievais, edição critica de Aires 
A. Nascimento, Lisboa, Edições Colibri, 1998, pp. 83, 115, 187 e 189 (itálico nosso). 

15 Cf. Ibid, p. 87. 
ífi Cf. Ibid., p. 97. 
>7 Cf. Ibid., p. 113. 

18 Cf. Ibid., p. 105. Cf. também p. 171. 
19 Cf. Ibid., p. 145. 
20 Cf. Ibid., p. 157. 
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de onde vêm e para onde vão, mas ainda de saber quem são, numa abissal 
perda de referências e identidade, como o indica o passo em que a "cer
ração" quase totalmente os impede de se verem "uns aos outros". A ilha 
aparece pois, após ciclos de tempo simbólicos da criação e renovação do 
mundo, do Dilúvio, das tentações e provas espirituais, e da morte e res
surreição (os sete, os quarenta e os três dias), àqueles que, antes mesmo 
que ela apareça, já são como esse vento que os impele, não no soprar 
"onde quer", mas no não se saber "donde vem nem para onde vai", tal os 
renascidos "do Espírito", segundo o Evangelho joanino (3, 8). Os "mari-
vagi", "os errantes do mar"21, encontram-se encontrando o que os encon
tra, e no qual desde sempre se encontram, exactamente na medida em que 
se perdem, primeiro de toda a fenomenalidade externa, finita, terrena ou 
diurna, reduzida ao puro horizonte da sua aparição (a quarentena sem 
algo se vislumbrar "a não ser mar e céu com as estrelas"), e depois da 
fenomenalidade interna e inter-subjectiva, do serem fenómeno para os 
outros e para si mesmos (quando a "cerração" lhes impede o claro anto
lhar das formas próprias). Mas essa perdição é, como no ensinamento 
evangélico 2 2, a sua mesma salvação, sendo no e pelo espesso nevoeiro -
tradicional símbolo hierofânico, teofânico, do indeterminado ou da 
metamorfose entre estados, regimes ou dimensões do ser e da consciên
cia 2 3 - , ou no e pelo corte de amarras com o conhecido que é já disponi
bilidade para com e acolhimento em si do Outro (ainda que no desvela-
mento infernal imprescindível para a totalização da experiência), que o 
soçobro do que era tido por mundo, realidade e identidade se faz via de 
reconhecimento na omni-englobante "luz imensa" de onde emerge, 
aparição agora autêntica, o Outro Mundo, ou o verdadeiro Mundo (com 
as identidades singulares desde sempre nele inscritas, como o sugere a 
nomeação pelos próprios nomes), Mundo eternamente novo mas apenas 
novo em absoluto para quem o não reconhece desde logo como tal, 
através das aparências do velho mundo ou ao longo da errância pelos 
mundos intermédios. Que esse não reconhecimento inere todavia ao pro
cesso e à sua intencionalidade condutora, que a sabedoria e santificação 
dos nautas não dispensa que eles se tornem vagamundos, errantes por 
todas as possibilidades de mundos e de entre-mundos, num andar ao 
Deus dará, sugere-o a versão de Santa Cruz quando, já no Paraíso, se lhes 
revela que a "razão" da longa errância - durante sete anos, como numa 
nova ou mais autêntica criação do mundo —, e do não imediato desenco-

21 Cf. Ibiã., p. 163. 
2 2 "Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por 

causa de mim, esse a salvará" - Lucas, 9, 24; cf. também Marcos, 8, 35, Mateus, 16, 25 e 
João, 12,25. 

23 Cf. Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, "Brouillard", Dictionnaire des Symboles, Paris, 
Robert Laffont/Jupiter, 1990, pp. 149-150. 
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brimento edênico, esteve em Deus lhes ter querido "mostrar a diversidade 
dos seus segredos no grande oceano"24. Se o velamento-desvelamento 
paradisíaco se não dissocia do velamento-desvelamento divino, ambos 
também não se cindem da errante experiência e vivência de tudo o que no 
"grande oceano" da Vida se encobre aos sedentários do mundo apenas 
humano, desde o Inferno aos múltiplos mundos intermédios, como num 
ante-pessoano e divinal convite a "ser" e "sentir tudo de todas as manei
ras". É velando-se na sua imediata Presença, ou manifestação edênica, 
que o divino afinal mais plena e fecundamente se desvela na mostração e 
experiência de tudo quanto há para ser contemplado e vivido no mundo, 
ou seja, na mostração e experiência de todas as possibilidades que em si 
encerra. Experiência que, paralela à búdica ou bodhisáttvica renúncia ao 
Nirvana ou ao platónico regresso à caverna, de sentido ético, mas aqui 
por imperativo divino, há-de ser posta ao serviço da comunidade, 
mediante um regresso ao mundo comum onde, no texto de Benedeit, pela 
narrativa da viagem e pelo poder miraculoso do havê-la feito, Brandão se 
converte em mediador do bem2 5. 

É o sentido iniciático de que a Ilha, ou o que nela se simboliza, é o 
mais fundo e autêntico Sujeito dos sujeitos que a buscam que, coerente
mente, se traduz na tradição continuadora da navegação de São Brandão. 
Com efeito, da Ilha Perdida, por vezes identificada com a de São Bran
dão, da Ilha ou Ilhas Encantadas, da camoniana Ilha dos Amores e, apro
priada já à mitologia do messianismo sebástico, da Ilha Encoberta, se diz 
que, tal essa falsa ilha flutuante que na Navigatio é a baleia Iascónio, têm 
o poder de aparecer e desaparecer, encobrindo-se ou desencobrindo-se 
consoante a relação do seu movimento próprio à atitude espiritual dos que 
as demandam. Assim se diz da Ilha Perdida, no manuscrito do Escoriai 
Semeiança dei mundo: "e a esta tierra dizen Pardita porque quando la 
buscan non la fallan, e non la pueden fallar sy es por aventura; e a 
aquesta tierra vino San Brandán" 2 6. Ilhas a que só acedem "espíritos" 
mais "viatores ou peregrini que (...) descobridores"27, é delas e do que 

2 4 Cf. Navegação de São Brandão nas fontes portuguesas medievais, p. 115. 
25 Cf. Md., pp. 189 e 191. 
26 Cf. Semeiança dei mundo: A Medieval Description ofthe World, ed. William E. Buli & 

Harry F. Williams, Berkeley-Los Angeles, 1959, segundo a recensão do manuscrito B 
(Escoriai, ms. X. I I I . 4), 139, p. 97, cit. in Aires A. Nascimento, "Introdução" a 
Navegação de São Brandão nas fontes portuguesas medievais, p. 57. O tema das "Ilhas 
Flutuantes" (plotaí), que só se fixam após algum tempo, ou quando por elas passa uma 
nau, é conhecido na mitologia grega, que normalmente as relaciona com os limiares 
ainda caóticos do mundo - cf., entre outros textos, Apolônio de Rodes, Argonáuticas, 
I I , 285 e 296-297; Alain Ballabriga, Le Soleil et le Tartare. Vimage mythique du 
monde en Grèce archaique, pp. 35-36. 

2 7 Cf. Aires A. Nascimento, "Introdução" a Navegação de São Brandão nas fontes portu
guesas medievais, p. 57. 
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nelas se encobre e desencobre que Fernando Pessoa indica a fenomenolo
gia negativa em dois poemas decisivos de Mensagem: As Ilhas Afortuna
das e Calma. No primeiro há uma "voz" que "vem no som das ondas" e 
que não é a do "mar", antes a de "alguém cjue nos fala, / Mas que, se 
escutamos, cala, / Por ter havido escutar". É apenas "meio dormindo", 
como "uma criança", suspensa essa intencionalidade desiderativa, apro-
priadora e objectivante da consciência em estado comum de vigília, pres
supondo poder reduzir um Logos meta-ôntico a um objecto da subjectivi
dade consciente de o ser, que "sem saber de ouvir ouvimos" o que nos 
abre menos para a "esperança" do eu humano do que para a espera trans
cendente que já não é nossa mas a do próprio "Rei"-Identidade outra por 
nós, na a-tópica residência das suas "terras sem ter lugar"28. No segundo 
poema é uma "costa" que "as ondas contam / E se não pode encontrar", 
ou que "as ondas encontram" mas nunca se torna visível, trans-ôntica 
praia de "Ilha próxima e remota" que agora se escuta sem que a visão a 
capte. Fica a sugestão de "rasgões no espaço", instâncias de ruptura e 
descontinuidade "que dêem para outro lado", para a trans-dimensão de 
alteridade em que se pode desencobrir a "ilha velada", o "país afortu
nado" do "Rei desterrado / Em sua vida encantada'29. O fundo do mes
sianismo sebástico, ao contrário do que vulgarmente se pensa, não está na 
esperança de que o Encoberto regresse aonde não pertence, ao exílio que, 
nesta perspectiva, é a história dos homens, mas no seu esperar, do não-
-onde em que reside oculto para a e pela nossa indisponibilidade, que 
sejamos esse pessoano e metanóico "nevoeiro" que, no crepúsculo das 
formas da auto-consciência e do tempo histórico-objectivo, se faça "a 
hora"3 0 do desencobrir-se-nos. Como escreve José Marinho, após distin
guir entre a passividade do que se diz como "coberto" e a actividade 
sugerida no que se indica como "encoberto"31: "(...) o mesmo que procu
ramos verdadeiramente descobrir, esse mesmo é o pelo que há descobrir e 
encobrir, e ele é o que descobre a si mesmo descobrindo (...). Procuramo¬
-lo como se o fôssemos e não o somos ou ele não é ou nada o é. Preten
demos descobrir o ao que a nós descobre e tudo em nós e para nós. For
cejamos por alcançá-lo na continuidade do que somos, ele surge-nos, 
porém, na descontinuidade e na ruptura incompreensível". E "longos 
anos" "dos muitos erros e do longo errar necessário" se anunciam até à 
compreensão disso...3 2. 

2 8 Cf, Fernando Pessoa, "As Ilhas Afortunadas", Mensagem, com duas notas de David 
Mourão-Ferreira, Lisboa, Edições Ática, 1979, 13." edição, pp. 85-86. 

W Cf. lã,, "Calma", Ibiã., pp. 101-102. 
30 Cf. ld., "Nevoeiro", Ibiã., p. 104. 
3 1 Cf. José Marinho, Teoria do Ser e da Verdade, p. 43. 
3 2 Cf. Ibkl, pp. 51-52. 
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Respondendo às questões atrás deixadas em aberto, parece-nos evi
dente que o ir além de Brandão e dos nautas das Ilhas Encantadas não é o 
mesmo que o de Gil Eanes e dos navegadores ibéricos, pois o que nos e 
aos primeiros se desencobre, arrebatando-os para a sua transcendência, 
não é o mesmo que os segundos podem descobrir sem ruptura da ima
nência em que se movem. O que nos primeiros é a gesta de um descen-
tramento e desprendimento do eu, ao qual se pede o único esforço - o 
mais difícil, para a egoidade auto-centrada no tomar-se por real, valiosa e 
definitiva - de sem esforço se tornar totalmente disponível para viver 
tudo quanto no trans-horizonte do mundo comum se oculta - como se 
indica nesse despojamento próprio do ir em a-ventura (segundo o duplo 
sentido do termo, disposição para a graça do venturo, mas também para a 
desgraça que na mesma graça pode advir) recolhido do espírito cavalei
resco e enfatizado na Demanda do Graal, no texto português da qual 
Galaaz faz questão de partir sem escudo, pois seu "mal faria" se desde 
início o levasse, recusando tê-lo até que a "ventura" lho não dê 3 3 - é já 
nos segundos um aventurar-se ao mundo34 logo auto-limitado pela von
tade de recuperar a potencialmente revolucionária novidade do desconhe
cido no projecto de uma razão que apenas se visa reformar o indispensá
vel para se conservar como a humana gestora do conhecido. Gestão onde 
a curiosidade e a vontade de verdade emancipada do espírito de lucro 
logo pactuam com os interesses comerciais, bélico-políticos, geo-
-estratégicos e proselitistas, para seguir a ordem de razões do sintomático 
capítulo V I I da Crónica de Guiné de Zurara, onde só a razão astrológica 
parece extravasar de uma moção demasiado humana, embora sem plena 
ruptura da agora cósmica imanência. Significativo é que na mesma cró
nica Brandão seja considerado precursor da humana descoberta do mundo 
físico além do limite até então estabelecido para a navegação, e não já 
protagonista de um arrebatamento para além do espaço e do tempo 
objectivos, trans-humanamente movido, conforme a letra e o espírito do 
relato da sua viagem. A aura numinoso-mirífica da sua experiência, e 
com ela a de toda uma tradição de narrativas mítico-visionárias, obliqua-
-se assim na sacralizadora mitificação da mesma experiência que se pre
sume vir desmitificá-las, desencantando o mundo dito real das fantásticas 
brumas do medievo e, como se aí tudo fosse já descoberto e iminente ou 
antecipada uma Idade de Ouro futura35, ofertando-o de pleno direito à 

3 3 Cf. A Demanda do Santo Graal, edição de Joseph-Maria Piei, concluída por Irene 
Borges Nunes, introdução de Ivo de Castro, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 1988, X L I , p. 27. 

3 4 Zurara ainda nos fala de "aventura": "(...} era grande dúvida qual seria o primeiro que 
quisesse poer sua vida em semelhante aventura" - Crónica de Guiné, p. 50. 

3 5 Cf. os versos de Diogo Velho - "E já tudo descoberto/ O mui longe nos é perto, / Os 
vindouros têm já ceito / O tesouro terreal" - ou a afirmação de Garcia de Resende: "o 
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racionalidade teológico-religiosa, científica, político-jurídica e mercantil 
como um todo unidimensional, homogéneo, objectivo e evidente, hori
zonte de diferenças étnico-culturais e religiosas (que desde então o impe
rialismo ocidental buscará aliás aplanar), mas sem as menos aparentes ou 
ocultas gradações de instâncias, estâncias e descontinuidades percorridas, 
até ao limiar da absoluta Diferença, pelo andar ao Deus dará dos nautas 
da abertura visionária, exuberante ainda do imprevisível e maravilhoso 
teatro de ontológicas (ou, melhor, odológicas) possibilidades que o 
"Novo Mundo da Razão" remeterá para os museus do imaginário ou para 
os devaneios dos poetas. 

Assim também progressivamente se passa, como mostrou Jaime 
Cortesão, do predomínio dos verbos buscar e achar, nos textos quatro
centistas, para o de descobrir, nos quinhentistas, mostrando a permuta de 
uma atitude de demanda de algo obscuramente pressentido, mas sempre 
imprevista e de moto próprio revelado, presença ainda sensível do mite-
ma das Ilhas Encantadas36, pelo sentido de uma empresa e tarefa humanas 
orgulhosamente conscientes de si e do seu valor inovador37. É da nos 
Descobrimentos prometida mas logo frustrada dilatação do horizonte e da 
experiência do mundo, feita a sua claustrofóbica diminuição na homoge
neidade do espaço humano e infinito, sem rupturas nem gradações de 
nível por onde se possa verdadeiramente viajar38, num empirismo que 
não o dos sentidos comuns ou em encontros outros que não o de meros 
povos e culturas exóticas, volvido na proto-globalização dita "unidade do 
género humano" e na devastação hoje chamada "turismo", que a nosso 
ver resultam a fruste nostalgia da viagem visionária e o camuflado mas 
impotente desejo de Outro ou outros mundos no mundo, de Outra ou 
outras humanidades na humanidade, de Outro ou outros modos de ser no 
ser, que são as utopias. Transitando-se da viagem visionária para o sem 
onde nem quando39 para a empresa de descobrimento do mundo físico e 

por vir é já passado" - cit. in Vitorino Magalhães Godinho, Mito e Mercadoria, Utopia 
e Prática de Navegar. Séculos XHI-XVIH, p. 66. 

3 6 Acha-se, como se por acaso, de acordo com o latino afflare, ad-flare, o que para nós é 
soprado, tal essa camoniana "Ilha namorada" que Vénus "pelas ondas (...) levava / 
(Bem como o vento leva branca vela)", apenas tornada "imóvel" quando "dos Nautas 
vista e demandada" - Luís de Camões, Os Lusíadas, IX, LI -LI I I . 

3 7 Cf. Jaime Cortesão, Os Descobrimentos Portugueses - IV, Lisboa, Livros Horizonte, 
1985, 4.A edição, pp. 909-923. 

3 8 Contrariamente ao mais aparente, conforme consagrado no título do conhecido livro de 
Koyré, o que do Renascimento triunfa na Idade Moderna será também, a seu modo e 
em boa medida, a passagem do "universo infinito" ao "mundo fechado"... - cf. 
Alexandre Koyrc, Dtt monde cios à Vunivers infini, traduzido do inglês por Raissa 
Tarr, Gallimard, 1973. 

3 9 Esse trans-cósmico "Nâ-Kojâ-Âbâd", o "Não-onde", da odisseia mística de Sohravardí, 
que com Avicena se une à filosofia na tradição irano-islâmica - cf. Henry Corbin, 
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cultural, por via da distópica e discrónica mitificação do espaço e do 
tempo objectivos, e desta para a sua consequente desmitificação, emer
gem, a par das novas formas de razão antropológica, jurídico-política, 
científica, técnica e mercantil, ocupadas na gestão humana da realidade 
recém-descoberta, as formas de razão imaginativa que constituem as u-
-topias e u-cronias modernas. Sucedâneas da experiencia visionária que 
ainda ecoam, porém sem o seu poder de ultra-passagem vertical do real 
manifesto no des-ocultamento ou acolhimento do Real inaparente, agora 
mera idealização projectiva do possível movida pela insatisfação e desilu
são da expectativa mítica do Novo Mundo da Razão e pelo desencanto da 
nova ordem real do existente que a transfigura desiderativa, mas já cepti-
camente40, segundo o predomínio das representações ético-políticas. 

Eco e vestígio da filiação iniciático-visionária das utopias é, mais do 
que o seu conteúdo, o imaginário da sua apresentação. Em Thomas More 
é o imprevisto de uma aparente desgraça, a "tempestade", que leva até à 
ilha de Utopia os homens do velho mundo. Assim o narra o português 
Rafael Hitlodeu, "temperamento sedento de aventuras", que a refere 
como "ilha afortunada" e "maravilhosa", comparável a um "outro 
mundo", cujo acesso é tão perigoso que a torna "inacessível" sem um 
guia "utopiano"41. Mas é coerentemente que os seus interlocutores, ao 
interrogá-lo sobre a sua experiência utópica, apenas fazem questão do 
que doravante sumamente interessa ao "novo mundo" da razão: já não os 
"monstros" e o maravilhoso que "outrora" "existiam quase por toda a 
parte", mas o saneamento da organização política: "O que é mais raro e 
digno de interesse é uma sociedade sã e sabiamente organizada"42. Tam
bém em A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella, o almirante genovês 
é imprevisivelmente "constrangido a desembarcar" e, posto em risco, a 
ocultar-se numa "selva", donde sai para a "extensa planura" onde se 
ergue a "colina" sobre a qual assenta a cidade solar, com um templo no 
meio e características hieráticas 4 3. Estamos perante algumas das mais 

Avicenne et le Récit Visionnaire. Etude sur le cycle des récits avicenniens, Paris, Berg 
International, 1979, p. 33. 

4 0 Recordem-se as significativas palavras do inventor da Utopia, exactamente no final da 
mesma: "Desejo-o mais do que o espero" - Tomás Morus, A Utopia, tradução de José 
Marinho, Lisboa, Guimarães Editores, 1972, p. 174. 

4 1 Cf. ld., Ibiã., pp. 55, 61-62 e 65-66. Note-se que o nome primitivo de Utopia, Abraxa, 
remete para a obscura divindade gnóstica dos basilídeos egípcios, retomada em 
Demian, de Herman Hesse, como conjunção oppositorum, "a fusão do sacrossanto 
com o horrífico", "supremo bem e extremo mal" - Demian. História da juventude de 
Emil Sinclair, tradução de Isabel de Almeida e Sousa, Lisboa, Dom Quixote, 1989, 
p. 89. 

4 2 Cf. Tomás Morus, A Utopia, p. 16 
4 3 Cf. Tomás Campanella, A Cidaãe ão Sol, tradução do italiano de Álvaro Ribeiro, 

Lisboa, Guimarães Editores, 1980, pp. 11-16. 
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constantes figuras simbólicas das narrativas visionárias. Do mesmo 
modo, na Nova Atlântida, de Francis Bacon, a narrativa cuja introdução 
maior parentesco apresenta com aquelas, e em particular com a Navega
ção de São Brandão, são "ventos grandes e fortes" que impelem os nau
tas, inexoravelmente, enquanto as "provisões" se esgotam. Considerando¬
-se "perdidos" e preparando-se para morrer, é na si tu ação-limite do 
recurso ao divino que este se manifesta na aparição de "nuvens mais den
sas", indicativas da "terra" que finalmente desponta, escura enquanto 
coberta de espessos bosques44. Acolhidos na cidade insular, a sua condi
ção é significativamente consciencializada como a de "homens dados à 
terra, como Jonas o foi ao ventre da baleia", salvos do "abismo" mas não 
menos "entre a morte e a vida" e "simultaneamente para além do Velho 
Mundo e do Novo Mundo", numa transcensão das coordenadas histórico-
-geogrãfico-culturáis e de todas as referências que aconteceu por "uma 
espécie de milagre" e a que só "pouco menos de um milagre" poderá 
assegurar o regresso à casa europeia45. A razão utópica, sucedâneo da 
razão visionária pelo filtro da razão racional, preserva a memória da 
imprevisível descontinuidade, alteração e alteridade supostas no des-
-encobrimento de um mundo mais autêntico, embora, pela insuficiente 
realização de uma experiência que persiste meramente mental e quimé
rica, sem o poder mediador para o supra-real que é o da imaginação 
visionária, não possa saciar-se com simples figuras ideais, cujo única 
moção afectiva lhes advém aliás da sua filiação mítico-simbólica, e 
compreensivelmente aspire à sua incarnação numa concretude pela eficá
cia prática de um agir que realmente transforme o mundo. Assim a utopia 
se converte em ideologia, procurando realizar-se por via revolucionária 
ou reformista, porém, amputada da Re-volução interior inerente à meta-
nóia visionária, do modo sempre impotente e falhado de que a história é o 
discurso. Ideologia cada vez mais conformada às exigências do mundo 
comum e objectivo, até ao ponto de, como hoje, se renunciar na mera 
justificação do estado do existente, como se outra alternativa não houves
se à monstruosa perversão da sua matriz utópica nas bem dolorosamente 
sensíveis tentativas de estabelecer violentamente a felicidade sobre a 
terra, apenas um momento triunfantes no ilusório entusiasmo sempre pro
cedente da sua trans-racional origem. 

"Redescobrir os Descobrimentos", como propõe Vitorino Magalhães 
Godinho46, não pode assim descartar, equidistante da sua geminai mitifi-

4 4 Cf. Francis Bacon, Nova Atlântida, tradução de Fernanda Pinto Rodrigues, Lisboa, 
Editorial Minerva, 1976, pp, 7-8. 

« Cf. Id., Ibid., p. 17. 
4 6 Cf. Vitorino Magalhães Godinho, Mito e Mercadoria, Utopia e Prática de Navegar, 

Séculos XlII-XVili, pp. 13-22. 
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cação áureo-tenebrosa 4 7, a despreconceituada meditação da sua ambi
guidade constitutiva, como processo que se outorga a virtude disso 
mesmo que tendencialmente difere, obsta ou recusa, a viagem iniciática, e 
novo mito antropológico que se alimenta dos mitos que supõe destronar. 
Mito também de haver um Velho e um Novo Mundo da Razão, quando 
parece hoje evidente que o Novo Mundo da Razão continua o equívoco 
projecto do Velho Mundo, iniciado apenas com as culturas clássicas, e 
logo não tão ancião quanto isso, como já o sacerdote egípcio o denuncia a 
Sólon no Tuneu platónico. Talvez o Velho Mundo seja afinal o novíssimo 
mundo e o autêntico Novo Mundo, não o da Razão, supostamente recém-
-descoberto, seja afinal o antiquíssimo e eterno mundo, o mundo das 
origens que, como em tudo quanto é natural, será também o dos fins. Da 
própria história, se à natureza e sua natural trans-natureza, para nosso 
bem, lograr refluir. 

Por tudo isto desde o início do século XX, neste "navio-nação que 
chamamos Portugal"48, o pensamento português, mais do que embarcar 
na pouco descobridora comemoração das Descobertas, ou mesmo dos 
Descobrimentos, os considera antes como "obscuro e carnal antearreme¬
do" da divina realização do "verdadeiro e supremo destino" da "Raça" 
(nós diríamos de todo o homem): partir "em busca de uma índia nova, 
que não existe no espaço, em naus (...) construídas "daquilo de que os 
sonhos são feitos"49. Tão atrasados ainda estamos... 

47 Cf. id., Ibid., pp. 13-14. 
4 8 Eduardo Lourenço, Nós como futuro, fotografias de Jorge Molder, Lisboa, Pavilhão de 

Portugal - Expo'98/Assírio & Alvim, 1997, p. 18. 
4 9 Cf. Fernando Pessoa, A Nova Poesia Portuguesa (1912), in Obras, I I , organização, 

introdução e notas de António Quadros, Porto, Lello & Irmão - Editores, 1986, 
pp. 1194-1195. Tal como noutros autores, a pessoana denúncia dos Descobrimentos 
como "obscuro e carnal antearremedo" não procede senão da própria e extremada 
exigência de Descobrir. "Eu, da Raça dos Descobridores, desprezo o que seja menos 
que descobrir um Novo Mundo!" - Álvaro de Campos, Ultimatum (1917), in Ibiã., 
p. 1109. Cf. também a metaforização dos descobrimentos marítimos no sentido de uma 
outra viagem, "da alma", em demanda de uma outra índia: "Esta é a primeira nau que 
parte para as índias Espirituais, buscando-lhes o Caminho Marítimo através dos 
nevoeiros da alma, que os desvios, erros, e atrasos da actual civilização lhe ergueram!" 
- As índias Espirituais, in Ibid., I I I , p. 684. Esta visão tem paralelos na de autores 
como Pascoaes e Leonardo Coimbra. Diz-nos o primeiro que "o messianismo é o génio 
de aventura a!ando-se para as estrelas", ou dirigindo "as asas para o céu, o Atlântico 
etéreo além do qual existe uma outra índia..." - O Génio Português na sua expressão 
filosófica, poética e religiosa, Porto, Renascença Portuguesa, 1913, p. 11. Define o 
segundo a saudade como "movimento pendular do coração lusíada entre a pátria e 
todas as índias que se atingem e aquela índia de miragem, que não é nenhuma destas e 
sempre se procura e deseja, quando estas se nos deparam" ("Sobre a Saudade", A 
Águia, n. o s 11-12, 2." série (Porto, 1923), p. 147), para, numa perspectiva já universal, 
contrastar "Ia evolución descendente de los mundos, deshaciêndose, com la evolución 
ascendente dei hombre conquistando las índias de la Memoria" ("Sobre la Moderna 
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R E S U M E 

VOYAGE INITIATIQUE, DECOUVERTES ETUTOPIE 

Nous essayons de mettre en evidence l'articulation entre l'image et 
l'experience de l'espace et du monde dans la pensee mythique et visionnaire et 
dans la nouvelle radonalite qui s'origine avec les Decouvertes iberiques. La 
valeur de devoilement du Reel du voyage initiatique vers l'au-dela du monde 
empirique se transfere vers la decouverte maritime des nouveaux mondes 
physiques ct culturels. La demylhification des espaces intemporels s'associe 
avec la mythification du Nouveau Monde de ['experience historique et 
scientifique et 1'echec de ces expectatives conduit a la formulation des utopies 
modernes, oil on rencontre un imaginaire analogue a celui du voyage initiatique. 
On se demande si en tout ce proces il n'y a pas quelque chose qui s'oublie... 

Poesia Portuguesa", Dispersos. I - Poesia Portuguesa, compilação, fixação de texto e 
notas de Pinharanda Gomes, Lisboa, Verbo, 1984, p. 52). 





POÉTICA E FILOSOFIA DA MEMÓRIA 
NA LÍRICA DE CAMÕES 

Silvano Peloso 
Universidade de Roma "La Sapienza" 

1. A obra de Luís de Camões em geral, mas principalmente o corpus 
das Líricas, e nele o conjunto das Redondilhas, manifesta claramente a 
influencia de um código cultural fundado sobre uma espécie de ciência 
das imagens que reúne e harmoniza diversas formas expressivas e exalta 
fortemente a função da memoria. A memória, em outras palavras, torna
rse componente essencial daquele cânone classicista e tradicional que no 
próprio século X V I se define com exactidão, influenciando durante 
séculos a reflexão sobre a literatura: da natureza dialógica e intertextual 
das obras às relações entre escrita, tradição e recepção, tendo sempre 
como fundamento a estreita correspondência entre palavras e imagens 
que a memória contribui a criar. 

Se, com efeito, a produção do novo passa através da imitação do 
antigo, a individualidade do escritor se manifestará muitas vezes através 
da apropriação de um discurso "outro" e escrever significará sobretudo 
recordar, numa perspectiva fundamentalmente baseada numa relação 
entre tradição e invenção, em que o papel da memória consiste em dar 
forma nova às imagens que ela conserva. Ao mesmo tempo a imitação 
dos modelos aparece como uma competição, um jogo virtuosístico de 
variações que se exercita sobre palavras e imagens herdadas do passado e 
seleccionadas pelo código literário. Os esquemas visivos se tornam cada 
vez mais máquinas para produzir textos em que o modelo retórico fornece 
o material já pronto para a inventio, oferecendo palavras e imagens pre
dispostas a serem colocadas nos loci do texto. Tudo isto num quadro his
tórico e cultural onde o advento da imprensa contribui a dilatar aquela 

PMosophka 15, Lisboa, 2000, pp. 65-78 
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relação reflexa entre mente e escrita, entre loci interiores e loci do texto, 
entre interioridade e exterioridade em que a tradição aristotélica da ima
ginação (sobretudo o De memoria et reminiscentia, mas também o De 
sensu et sensibilibus) converge com a tradição neoplatónica e hermética 
do pneuma, do spiritus phantasticus: isto é, tudo aquilo que no homem 
torna possível a criação das imagens, dos "fantasmas" {"a fantasia dicitur 
fantasma"), e constitui a matéria dos sonhos, das profecias e dos encan
tamentos da literatura. 

Estes rápidos acenos podem dar a ideia de como, no século de 
Camões, praticar a arte da memória 1 chame em causa corpo e alma 
(e terra e céu, nos casos em que é mais forte a influência neoplatónica): 
mesmo porque construir técnicas e imagens literárias significa reproduzir 
artificialmente alguns mecanismos primários da experiência humana para 
melhor observá-los e estudá-los. Se a fantasia e a imaginação se tornam 
ponto de contacto entre o homem e a realidade, entre particular e univer
sal, a literatura e as práticas da memória reflectem ambiguidades e ten
sões presentes, desde uma longa tradição, não só entre corpo e alma, mas 
sobretudo entre mente e coração, isto é na complexa alquimia que regula 
a dinâmica entre razão e emoção. 

Por tudo isso um estudo verdadeiramente aprofundado e ainda por 
fazer das esparsas redondilhas camonianas significa antes de tudo voltar a 
percorrer aqueles territórios, ainda em grande parte inexplorados, em que 
as técnicas da memória interagem com experiências diversas: a tradução 
de palavras em imagens e de imagens em palavras, a experimentação 
sobre o imaginário, a percepção de si e do mundo própria de toda uma 
época. 

As mnemotécnicas greco-latinas se apresentam em primeira instân
cia, no panorama renascentista, como seqüência de critérios empíricos 
fundados sobre associações inspiradas em modelos retóricos que se 
apoiam, como indica Aristóteles {De memória et reminiscentia, 451b, 18¬
-20), em algo de símile, ou de contrário, ou de estreitamente relacionado. 
Assim como pode ser observado no comportamento natural, estes crité
rios utilizam três elementos essenciais: os lugares (loci), a ordem (ordo), 
as imagens (imagines agentes). Estas últimas, colocadas em posições 

1 Cfr. sobre o assunto P. Rossi, Clóvis universalis. Arti delia memoria e lógica combina
tória da Lullo a Leibniz, Ricciardi, Milano-Napoli, 1960; F. A. Yates, The Art of 
Memory, Routledge and Kegan Paul, London, 1966; L. Bolzoni, 11 teatro delia memo
ria. Sfudi su Giulio Camillo, Liviana, Padova, 1984; M . Carruthers, The Book of 
Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1990; L. Bolzoni e P. Corsi (org.), La cultura delia memoria, I I Mulino, 
Bologna, 1992; J. J. Berns e W. Neuber (org.), Ars memorativa. Zur Kulturgeschichtli
chen Bedeutung der Gedächtniskunt 1400-1750, Max Niemeyer, Tübingen, 1993; L. 
Bolzoni, La stanza delia memoria, Einaudi, Torino, 1995. 
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devidamente ordenadas, estarão directamente relacionadas, através do 
jogo das associações, com as res memorandae. A retórica, por sua vez, ou 
pelo menos aquela parte dela que é constituída pela elocutio, permite 
qualquer tipo de substituição, seja por semelhança que por contraste, da 
parte pelo todo ou da causa pelo efeito e vice-versa; e até por contrarie
dade ou oposição, como o pouco pelo muito na litotes, o muito pelo 
pouco na hipérbole e o direito pelo avesso na ironia. Desta maneira os 
textos se abrem a inúmeras sugestões e as suas imagens se multiplicam 
reflectindo-se em espelhos diversos: o jogo da interpretação e da imita
ção/emulação os transforma em fontes de infinita riqueza. Jacques 
Gohory (1520-1576), literato francês profundo conhecedor da cultura ita
liana, tradutor de Maquiavel, amigo dos poetas da Plêiade, sequaz de 
Paracelso, fundador de uma academia onde se cultivava a botânica, a 
música e a alquimia, falou de textos/cornucópia referindo-se em particu
lar ao "Teatro da memória" de Giulio Camillo: "Miro ordine condebat 
velut copiae quoddam cornu quod promere promptum esset ad de qua-
cumque re proposita ornate copioseque dicendum"2. Deve-se observar 
que recentemente Terence Cave3 usou a mesma metáfora para descrever 
os mecanismos renascentistas da leitura e da imitação derivados da obra 
de Rabelais. 

Se é verdade, portanto, que a ideia de uma mnemotécnica como 
semiótica, ou seja, como construção cujas estruturas reflictam as estrutu
ras da realidade, afirma-se completamente só com Giordano Bruno e com 
os sequazes da pansofia barroca, é verdade também que no período qui
nhentista as tentativas de Giulio Camillo fazem parte de um contexto de 
grande fervor criativo: da Lógica memorativa de Thomas Murner (Stras¬
bourg, 1507) à Ars memorativa de Guglielmus Leporeus (Paris, 1520), do 
Congestorium artificiosae memoriae de Iohannes Romberch (Venezia, 
1553) ao Thesaurus artificiosae memoriae de Cosma Rosselli (Venezia, 
1579), até chegar àquela Ars reminescendi de Giovan Battista Della Porta 
(Napoli, 1602) que se situa no começo do século seguinte, É o período, 
em conclusão, em que a arte da memória conhece o seu momento de 
grande esplendor, tornando-se parte de um complexo movimento cultural 
que mira a uma refundação da enciclopédia e à conquista de uma chave 
universal de acesso ao saber. 

2 J. Gohory, De usu et rnysteriiS notaram líber in quo vetusta literarum et nwnerorum ac 
divinorum ex Sibilla nominum ratio explicatur, Sertenas, Paris, 1550, c. C3v. No que 
respeita Giulio Camillo, uma ed. moderna da obra, publicada póstuma em 1550, que 
descreve o Teatro da memória foi realizada por L. Bolzoni, L'idea del theatro, Sellerio, 
Palermo, 1991. Sobre o assunto cfr. também L. Bolzoni, II teatro delia memoria. Studi 
su Giulio Camillo, Liviana, Padova, 1984 e Id., La stanza delia memoria, cit. 

3 Cfr. T. Cave, The Cornucopian Text. Problems of Writing in the French Renaissance, 
Clarendon Press, Oxford, 1979. 
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2. Neste quadro de fundo, as redondilhas camonianas, expressões 
daquela "medida velha" que vai da lírica tradicinal dos cancioneiros 
medievais aos poetas espanhóis senhores da redondilha (de Carvajal, 
Francisco Bocanegra e Santillana a Rodrigo de Reinosa e Juan dei Enci
na), apresentam-se ao mesmo tempo como refinados jogos de sociedade e 
como produto de um gênero poético menor, no qual se reflecte tanto o 
ideal cavaleiresco e cortês da época quanto um ponto de vista realístico 
que traduz uma sensibilidade nova. Os motes4, sobretudo, fundam-se num 
esquema, ao mesmo tempo conceituai e rítmico, através do qual as técni
cas da memória realizam um sistema móvel de ecos e paralelismos que 
produzem uma espécie de poesia/cornucópia, para usar a sugestiva metá
fora de Gohory. Se, por um lado, este tipo de estrutura poética universa
liza o conteúdo num número em teoria ilimitado de situações, por outro, 
institui para o seus destinatários um código tradicional, virtual mas 
incontestável, que constitui um plano de referência insubstituível. Citação 
literal ou imitação paródica, locução estereotipada ou dito popular, este 
modelo de poesia epigramática tem a característica de repetir-se com 
infinitas variações através da máquina retórica, segundo os ritmos de uma 
performance sempre diversa e sempre igual a si mesma. Com relação à 
fonte, verdadeira ou fictícia, a função do poeta é de glosar a letra, de 
atualizar o modelo, muitas vezes segundo os procedimentos próprios da 
arte da memória. O elemento figurativo {imago agens) reenvia sempre a 
um comparante metafórico, a un fragmento de experiência extratextual 
Qocus) e ao mesmo tempo a escolhas lexicais e sobretudo a esquemas 
sintáticos-rítmicos já prefigurados (ordo). Assim, por exemplo, um jar
dim florido é comparado com o rosto da dama para lembrar a força do 
amor em Verdes são as hortas5, ou o perigo dos olhos verdes em Sois 
fermosa e tudo tendes; a serra florida remete aos olhos iluminados de 
amor em Se Helena apartar e a erva do pasto às "graças dos olhos / do 
meu coração" em Verdes são os campos; o peso do trabalho no campo 
alude às penas de quem "semeava amor / e colhia enganos" em Quem ora 
soubesse, assim como a imagem do caçador desesperado serve para intro
duzir os sofrimentos de quem fica preso nos laços de Amor em No monte 
de Amor andei. 

Poderíamos evidentemente continuar, mas o que importa sobretudo 

4 Sobre o assunto cfr. S. Peloso, "Un circuito poético alternativo: i motes 'popolari' di 
Luís de Camões", in Quaderni Portoghesi, n. 6, 1979, pp. 31-56. 

5 Os textos são indicados com o primeiro verso segundo a edição de M . de Lurdes 
Saraiva (L. de Camões, Lírica completa, prefácio e notas de M . de Lurdes Saraiva, vol. 
I , Imprensa Nacional, Lisboa, 1980), Salvo diversa indicação, a referência será sempre 
a esta edição. 
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sublinhar em todos estes exemplos é a estreita relação, não só nas Redon-
dilhas mas em geral na lírica camoniana, entre imagem e palavra, entre 
poesia e elemento figurativo, em função da recuperação, através do teatro 
da memória, de toda uma tradição. Inspirada no cânone do ut pictura 
poesis, a reflexão teórica quinhentista valoriza um património de memó
ria que envolve palavras e imagens, enriquecendo e variando, através do 
jogo hermenêutico, os respectivos "depósitos" tópicos Qoci mentais para-
gonados às prateleiras de uma biblioteca na Plutosofia, Padova 1592, do 
franciscano Filippo Gesualdo). O próprio Pietro Bembo, aquele mesmo 
Bembo que Duriano, no Auto de Filodemo, mandará ao diabo junto com 
Petrarca e "atoado a trezentos Platões" 6, nos Asolani (Venezia, 1505), 
tratando de como os poetas tentam dar forma ao domínio do multíplice 
através de instrumentos tópicos, explica que eles às vezes falam de senti
mentos que não provam "ma fannolo per porgere diversi suggetti 
agrinchiostri, acciò che con questi colori i loro fingimenti variando, 
Pamorosa pintura riesca a gl'occhi de riguardanti piü vaga"7. A estreita 
relação entre pintura, poesia e memória se reflecte também no mito do 
fundador da arte da memória: aquele Simónides de Ceos, poeta dà idade 
pre-socrática, o primeiro, segundo Plutarco {De gloria Athenensium, I I , 
346f-347c), a afirmar que a pintura é poesia muda e a poesia pintura fala
da8. Camões também o recorda na sua célebre elegia: 

O poeta Simónides, falando 
Co'o capitão Temístocles, um dia 
Em cousas de ciência praticando, 

Üa arte singular lhe prometia, 
Que então compunha, com que lhe ensinasse 
A se lembrar de tudo o que fazia; 

Onde tão sutis regras lhe mostrasse 
Que nunca lhe passassem da memória 
Em nenhum tempo as cousas que passasse. 

Bem merecia, certo, fama e glória 
Quem dava regra contra o esquecimento 
Que enterra em si qualquer antiga história. 
Mas o capitão claro, cujo intento 

Bem diferente estava, porque havia 
As passadas lembranças por tormento, 

6 L. de Camões, Auto de Filodemo, in Obras Completas, com prefácio e notas de H. 
Cidade, vol. I I I , Sá da Costa, Lisboa, 1946, p. 154. 

7 P. Bembo, Asolani, ed. crítica de G. Dilemmi, Accademia delia Crusca, Firenze, 1991, 
p. 270. 

8 Cfr. G. Lanata (org.), Poética pre-plaíonica, La Nuova Itália, Firenze, 1963, pp, 68-71. 
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- Ó ilustre Simónides! - dezía -
Pois tanto em teu engenho te confías 
Que mostras à memoria nova via, 

Se me desse üa arte que em meus dias 
Me não lembrasse nada do passado, 
Oh! quanto milhor obra me farias! - 9 

Inútil sublinhar a importancia destes versos para urna poética inspi
rada, como já vimos, nas "sutis regras contra o esquecimento"; vale a 
pena, no entanto, destacar que temos aqui um outro reflexo preciso da 
teoria quinhentista também na declarada vontade de esquecer de Temís-
tocles. Uma rica tradição filosófica e médica, de origem clássica, consi
dera, com efeito, as imagens através das quais nós pensamos e lembramos 
como "fantasmas" que agem na interioridade e podem escapar ao nosso 
controle. Como um sigilo na cera, diz Aristóteles no De memoria et remi-
nescentia ( I , 450a, 30), as imagens e as sensações produzem na nossa 
interioridade uma espécie de desenho, que existe contemporaneamente 
em função da memória e da virtus imaginativa. Construir o teatro da 
memória, portanto, significará exaltar todas as potencialidades da imagi
nado, mas também recriar o mundo com uma operação alquímica em que 
as diversas metamorfoses tomam forma, tornando-se imagens, fantasmas 
e simulacros. Temos um eco muito claro desta teoria na redondilha 
camoniana Vejo-a n'alma pintada, cuja glosa alude também à perda da 
alma e da identidade: 

Se só no ver puramente 
me transformei no que vi, 
de vista tão excelente 
mal poderei ser ausente 
enquanto o não for de mi. 
Porque a alma namorada 
a traz tão bem debuxada, 
e a memória tanto voa 
que, se a não vejo em pessoa, 
vejo-a n'alma pintada. 

(vv. 4-13, p. 174) 

Não diverso, na citada elegia, o significado dos vv. 9-14, que aludem 
claramente ao mesmo processo: 

9 L. de Camões, Obras completas, com prefácio e notas de H. Cidade, vol. I I , Sá da 
Costa, Lisboa, 1968 ( I a ed. 1946), p. 199. 
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De que serve às pessoas alembrar-se 
Do que se passou já, pois tudo passa, 
Senão de entristecer-se e magoar-se? 
Se noutro corpo üa alma se traspassa, 

Não como quis Pitágoras, na morte, 
Mas como manda Amor, na vida escassa [...] 

Giulio Camillo no Discorso in matéria dei suo theatro (1532), citan
do Avicena, afirma "nelP anima nostra essere una certa virtü di alterare le 
cose, et farle obedienti a noi, mentre 1'anima nostra è portata da alcuna 
grande affetion sopra esse. Et di qui credono alcun esser nate le incanta-
gioni et le negromantie"10. Segundo Avicena {De Anima, 4), com efeito, 
quando a alma se fixa numa imaginação, a matéria corpórea também pode 
receber uma forma que é ligada àquela imaginada através de uma quali
dade ou similitude qualquer. A relação entre as capacidades mágicas da 
virtus imaginativa e a arte da memória, evocada por Giulio Camillo, 
funda-se portanto na possibilidade das imagines agentes imprimirem-se 
na nossa alma com êxito imprevisto. Nas Redondilhas de Camões temos 
inúmeros exemplos deste topos da tradição clássica e medieval: 

Eu para levar a palma 
com que ser vosso mereça, 
quero que o corpo padeça 
por vós, que dele sois alma. 
Vós do corpo vos queixais, 
eu queixar-me de vós posso; 
porque, tendo um corpo vosso, 
na minh'alma vos sangrais. 
{Com razão queixar-me posso, vv. 5-12, p. 63) 

Não vos guardei, quando vinha, 
em torre, força ou engenho; 
que mais guardada vos tenho 
em vós, que sois alma minha. 
A l i , nem frio nem calma 
não podem ter jurdição; 
na vida sim, porém não 
em vós, que tenho por alma. 

{Ferro, fogo, frio e calma, vv. 5-12, p. 139) 

1 0 G. Camillo, Discorso in matéria dei suo theatro, in Opere, Domênico Farri, Venezia. 
1579, p. 11. 
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Se me for e vos deixar 
(ponho, por caso, que possa), 
esta alma minha, que é vossa, 
convosco me há-de ficar. 
Assi que só por levar 
a minh'alma, se me for, 
vos levarei, meu amor. 

(Se me desta terra for, vv. 3-9, p. 189) 

Amor, cuja providência 
foi sempre que não errasse 
por que n'alma vos levasse, 
respeitando o mal de ausência, 
quis que em vós me transformasse. 
E vendo-me ir maltratado, 
eu e meu cuidado sós, 
proveio nisso, de atentado, 
por não me ausentar de vós, 
sem vós e com meu cuidado. 

(Sem vós e com meu cuidado, vv. 3-12, p. 196) 

Em 1582, no Discorso intorno alie imagini sacre e profane, o car
deal Gabriele Paleotti chama a atenção para o perigo criado pela força da 
imaginatio, porque sendo "la imaginativa nostra cosi atta a ricevere tali 
impressioni, non è dubbio non ci esser istrumento piü forte o piü efficace 
a ciò delle immagini fatte al vivo, che quasi violentano i nostri sensi 
incauti"". Não há duvida, nesta situação, que o único remédio pode con
sistir na elaboração de uma ars oblivionis, capaz de corrigir os excessos 
da ars reminiscendi, de que temos vários testemunhos no séculos XV e 
X V I . Giovanni Fontana, por exemplo, no Secretum de thesauro experi-
mentorum imaginationis hominum (1430) elenca vários métodos para 
eliminar as imagens da memória ou pelo menos atenuar a sua força vital, 
assim como mais tarde o florentino Cosma Rosselli no já citado Thesau
rus artificiosae memoriae (1579), o franciscano vêneto Filippo Gesualdo 
em Varie de scordarse, capítulo final da sua Plutosofia (1592) e o belga 
Lambert Schenkel (1547-1603) no De memoria liber (1595), depois 
publicado novamente em 1610 com o título Gazophilacium artis memo
riae12. A disputa entre Simónides e Temístocles na já referida elegia 

1 1 G. Paleotti, Discorso intorno alie immagini sacre e profane, Alessandro Benacci, 
Bologna 1582, p. 230. 

1 2 Cfr. a ed. do Secretum de thesauro experimentorum ymaginationis hominum in E. 
Battisti e G. Saccaro Battisti, Le macchine cífrate di Giovanni Fontana, Arcadia, 
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camoniana se enquadra, portanto, numa problemática tipicamente qui
nhentista, que tem a que ver com a relação entre alma, imagens e jogo da 
memória. Um outro topos, despercebido à maioria dos comentadores, que 
encontramos na redondilha Pus meus olhos nua funda, refere-se ao 
mesmo tema: 

Mote seu 

Pus meus olhos nüa funda 
e fiz um tiro com ela 
às grades de ua janela. 

Voltas 

Üa dama, de malvada, 
tomou seus olhos na mão 
e tirou-me ua pedrada 
com eles no coração. 
Armei minha funda então, 
e pus os meus olhos nela; 
Trape! quebro-hVa janela. 

(vv 1-10, p. 232) 

Aqui o verdadeiro sentido do texto só pode ser colhido no jogo de 
significados estabelecido entre a janela real e aquela "janela do coração" 
que, de Esopo até Sócrates, este último recuperado com base no prefácio 
ao terceiro livro do De Architectura de Vitruvio, funda-se numa longa 
tradição que chega até aos tratadistas do século X V I . Giulio Camillo, por 
exemplo, no Pro suo de eloquentia theatro ad Gallos oratio (1587) alude 
à mesma tradição, quando afirma: "Nostra haec manufacta mens, nostra 
haec tanti operis fabrica, ita fenestrata est, ut apertiorem non potuisset 
desiderari a Socrate"13. No que respeita à interpretação do topos, sobre
tudo na sua versão quinhentista, Mario Andrea Rigoni 1 4 o considera como 

Milano, 1984, pp. 143-158; C. Rosselli, Thesaurus artificiatis memoriae, Antonio 
Padovano, Venezia, 1579, c. 129v; F. Gesualdo, Plutosofia, Paolo Megietti, Padova, 
1592, c. 64r; L. Shenkel, Gazophylacium arlis memoriae, Antonius Bertramus, 
Strasbourg, 1610, p. 124. Sobre o assunto cfr. L. Bolzoni e P. Corsi (org.), La cultura 
delia memoria, Cit. e L. Bolzoni, La stanza deila memoria, cit. 

1 3 A citação se encontra na p. 39 do texto impresso em Venezia, em 1587 por Giovan 
Battista Somaschi. Sobre o assunto cfr. C. Bologna, Esercizi di memoria. Dal "Theatro 
delia sapieiuia " di Giulio Camillo agli "Esercizi spirituali" di Ignazio di Loyola, in L. 
Bolzoni e P. Corsi, La cultura delia memoria, cit., pp. 169-221. 

1 4 M . A. Rigoni, "Una finestra aperta sul cuore. (Note sulla metáfora delia 'Sinceritas' 
nella tradizione occidentale), in Lettere Italiane, IV, 1974, pp. 434-458. 
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exemplo de uma vocação profunda e de um inalcançável telos da tradição 
ocidental: abolir a separação entre interioridade e exterioridade e revelar 
o próprio mundo como dominio da máscara. Sem esquecer, acrescenta 
por sua vez Lina Bolzoni, que "a imagem da janela aberta sobre o coração 
reuniu em si exigências e mitos diversos: a absoluta transparencia do ser, 
de que ela exprime emblemáticamente a fraqueza e as contradições, mas 
também a ideia que seja possível tornar visível o modo em que a ideia 
toma forma quando se deposita na imaginação, a maneira em que a lin
guagem reveste os conceitos, dando a eles consistência" 1 5. Quanto a 
Camões, o motivo revive, na redondilha citada, numa versão satírico¬
-humorística em que, como sempre neste poeta, a tradição neoplatónica 
convive e se contamina com outras tradições e experiências. 

3. Outros textos nas Redondilhas são mais directamente relacionados 
com regras de mnemotécnica referidas nos tratados quinhentistas e her
dadas da tradição clássica grega e romana. Já num fragmento de época 
pre-socrática, estudado por Hermann Diels 1 6, são citados, por exemplo, 
dois procedimentos para lembrar um conceito abstrato ou uma persona
gem: o primeiro consiste num repertório estandardizado de imagens para 
recordar feitos e situações particulares (por exemplo a associação de uma 
prática ou de uma virtude à divindade ou ao herói que a representa); o 
segundo, com o mesmo objectivo, recorre à decomposição de palavras e 
nomes próprios em ideogramas que representam parte deles, como nos 
rébus. E claro que o primeiro procedimento levará através dos séculos à 
constituição de repertórios iconológicos depois utilizados nos tratados da 
segunda metade do séc. XV e do séc. X V I . Camões utiliza este expe
diente mnemotécnico na composição Ana quisestes que fosse, um verda
deiro abecedario mitológico em tercetos em que os vários personagens 
representam os loci, ponto de referência para a construção de imagines 
agentes, de vícios e virtudes relacionadas com a paixão amorosa do 
poeta, segundo a ordem constituída pelo alfabeto: 

MM 

Minerva dizem que foi, 
e Palas, deusas da guerra: 
e vós, Senhora, da terra. 

1 5 L. Bolzoni, La stanza delia memoria, cít., p. 154-164 [a p. 160-161]. A tradução é 
minha. 

1 6 H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, I I , Weidmann, Berlin, 1922, p. 345. 
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Medeia foi mui cruel, 
mas não chegou a metade 
de vossa grão crueldade. 

(vv. 67-72, p. 179) 

O segundo procedimento, que dará vida a uma tradição não menos 
ampla e articulada, em que se realizará, entre caligrafia, cifra e rébus, a 
fantasmagoria de uma escrita que preludia a época barroca, é exemplifi
cado em Camões nas trovas Se derivais de verdade: 

Se derivais de verdade 
esta palavra Sitim, 
achareis, sem falsidade, 
que após o si, tem o tim, 
que tine em toda a cidade. 
Bem vejo que me entendeis; 
mas, por que não fale em vão, 
sabei que a esta nação 
tanto que o si concedeis 
o tim logo está na mão. 

(vv. 1-10, p. 147) 
ou no mote: 

Vejo-a n'alma pintada, 
quando ma pede o desejo, 
a natural que não vejo. 

(p. 175) 

que esconderia, como se pode ver, o nome Joana. 
É claro que aqui o antigo expediente mnemotécnico se torna função 

daquela linguagem cifrada, que se exprime nos mitos, na poesia dos clás
sicos, nos textos dos alquimistas. No século de Camões esta espécie de 
paixão pelo espaço escuro que se abre entre significante e significado 
atravessa todas as camadas sociais, da praça ao palácio, exprimindo-se 
numa grande variedade de artifícios. Nas Redondilhas temos também o 
caso das "estâncias na medida antiga" Sois üa dama, em que a técnica 
poética consiste em construir versos com uma leitura vertical e outra 
horizontal e dois códigos antonímicos e complementares. Desta maneira, 
observa Luciana Stegagno Picchio, "o Camões da 'medida velha' cons
trói para si, na sombra do vate nacional, um pequeno mito de inventor de 
criptogramas e de desenvolto homem mundano. E jogando sobre a mon
tagem e a sucessão dos segmentos, isto é, sobre a cadeia sintagmática 
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mais do que sobre as associações paradigmáticas próprias do estilo enge
nhoso, cria o seu enigma"17. Um exemplo não muito diferente é consti
tuído pelo "labirinto" Corre sem vela e sem leme, que, como se sabe, 
pode ser lido indiferentemente do princípio para o fim ou vice-versa, com 
a possibilidade também de outras leituras emparelhadas, agrupando de 
maneira diferente versos e estrofes. Nestes e noutros casos, temos a 
demonstração de que o entrelaçamento entre linguagem cifrada, ars com
binatória, rébus e técnicas da memória se, por um lado, contribui para 
uma experimentação literária e filosófica, alargando os confins da lingua
gem e misturando os códigos expressivos, por outro, numa cultura como 
aquela quinhentista em que é muito forte a tendência ao sincretismo, 
acaba por dar espaço às teorias neoplatónicas e herméticas sobre a "sabe
doria encoberta", ocultada nos mitos e na poesia. 

4. Neste sentido as redondilhas Sobre os rios que vão aparecem 
como indicativas de todo um percurso, não só no interior da lírica camo
niana, mas na cultura quinhentista em geral, cuja meta não será fácil de 
alcançar. Em termos de organização e de estrutura do texto, deparamos 
com o mesmo esquema: em lugar dos motes temos os versículos do salmo 
136 Super flumina Babylonis, em que as res memorandas são passos 
bíblicos, assim como na A r i memorandi (Pforzheim, 1502), tratava-se de 
passos do Evangelho. Só que desta vez o cenário mudou completamente e 
o platonismo, absorvido através do neoplatonismo ficiniano e talvez com 
a mediação do Breviarium do pseudo Jerónimo, leva Camões àquela 
doutrina da reminiscência condenada em todos os Concílios: 

Mas ó tu, terra de Glória, 
se eu nunca vi tua essência, 
como me lembras na ausência? 
Não me lembras na memória, 
senão na reminiscência. 
Que a alma é tábua rasa 
que, com a escrita doutrina 
celeste, tanto imagina 
que voa da própria casa, 
e sobe à pátria divina. 

(vv. 201-210, p. 279) 

1 7 L. Stegagno Picchio, "Ars combinatoria e algebra delle proposizioni in una lírica di 
Camões", in Studj RomanzU XXXV, 1973, pp. 7-39 [ap. 14-15]. A tradução é minha. 

1 8 Cfr. L. Stegagno Picchio, "Biografía e autobiografía. Due studi in margine alie biogra
fié camoniane (1 . 'O canto molhado'; 2. 'Super flumina)", in Quaderni Portoghesi, n. 
7/8, 1980, pp. 21-110 [pp. 66-79]. 
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Vasco Graça Moura, num trabalho de 1984 recentemente repro-
posto18, fala de esquemas pitagóricos-matemáticos aplicados ao texto, 
sobretudo a teoria do número de ouro, que é tomada como modelo de 
uma sabedoria em condições de atingir a Unidade através de uma série de 
relações proporcionais, assim como sugere o De divina proportione 
(1509) de Luca Pacioli. Lembramos que o próprio Luca Pacioli e Sigis-
mondo Fanti, astrólogo e matemático de Ferrara contemporâneo de Ariosto, 
eram na época os principais intérpretes de uma linha que visava aplicar 
aos modelos gráficos as mesmas proporções que Vitrúvio tinha proposto 
para a arquitectura. Mais tarde, em 1573, Silvio Belli, matemático e 
arquitecto amigo do Palladio, publicará uma outra obra intitulada Della 
proportione et proportionalità communi passioni dei quanto, em que, 
assim como no Triompho di Fortuna (1527) do Fanti, tenta-se encontrar, 
através da "geométrica ragione", a "vera e abdita proportione", que está 
na base da estrutura da natureza e do mundo'9. 

A busca de uma clavis universalis para resumir e interpretar a reali
dade é, portanto, o grande sonho da arte da memória, mas também do 
saber hermético com ela estreitamente relacionado no período renascen
tista. E aqui reside a insanável contradicção, de que, em termos artísticos 
e culturais, encontramos uma grande ressonância também na obra de 
Camões. O fim da ars reminiscendi deveria ser aquele de reduzir a uma 
ars combinatoria muito económica e a uma regra de correlação elementar 
tanto o universo dos artifícios expressivos quanto o universo das res 
memorandae; mas para fazer isso ela tem que recorrer às signaturae 
rerum (ou seja aos aspectos formais das coisas que remetem por seme
lhança aos aspectos formais de outras coisas) que estão na base da 
sabedoria hermética. Abre-se assim um jogo de correspondências protei-
forme e sem fim que acaba por tornar inutilizáveis os vários "teatros da 
memória". Como escreve Michel Foucault, "a semelhança não permanece 
jamais estável em si mesma: permanece fixa somente se remete a uma 
outra similitude, que por sua vez solicita outras; de maneira que cada 
semelhança tem valor só em virtude da acumulação de todas as outras, e o 
mundo inteiro tem que ser percorrido para que a mais ténue das analogias 
seja justificada e apareça, afinal, como certa... O saber do século XVI se 
condenou a conhecer nada mais que o idêntico, mas a conhecê-lo só ao 
cabo, nunca alcançado, de um percurso sem fim"20. 

1 9 Cfr. V. Graça Moura, Camões e a divina proporção, Imprensa Nacional, Lisboa, 1994. 
2 0 S. Fanti, Triompho di fortuna, Agostino Pórtese, Venezia, 1527; S. Belli, Della propor

tione et proportionalità communi passioni dei quanto, Francesco Patrizi, Venezia, 
1573. 

2 1 M . Foucault, Les mots et les choses, 1966. Cito da trad. italiana Le parole e le cose, 
Milano, Rizzoli, 1967, pp. 44-45. A versão portuguesa é minha. Sobre o assunto cfr. 
também U. Eco, "Bruno: combinatoria e mondi infiniti", in Id. La ricerca delia língua 
perfeita, Laterza, Bari, 1993, pp. 145-155. 
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R É S U M É 

ART ET PHILOSOPHIE DE LA MÉMOIRE DANS LES REDONDILHAS 
DE LUÍS DE CAMÕES 

Les Redondilhas de Luís de Camões constituent un exemple significatif de 
ce "théâtre de la mémoire", au sens large, qui a connu au XVI ème siècle son 
moment le plus mür et de plus grande diffusion. On y trouve un ensemble de 
variantes mnémotechniques, de schèmes de Ia rhétorique sacrée et profane, de 
jeux qui produisent des textes et des textes qui produisent des jeux. On y trouve 
aussi un special rapport entre mot et image, entre contenu et expression, qui 
offre, même en sens ésotérique, une importante clé de lecture pour 1'ensemble de 
1'époque. Entre le labyrinthe des mots et 1'ordre de la bibliothèque, la poétique 
de la mémoire represente une poésie qui pense le futur tout en réinventant le 
passé. 



O ESTUDO DAS LÍNGUAS DOS 
"POVOS DESCOBERTOS", O ENCONTRO 

DE CULTURAS E "O Novo MUNDO DA RAZÃO" 

Lúcio Craveiro da Silva 
Universidade do Minho 

Na Idade Moderna, nenhuma nação na Europa tem direito a falar do 
encontro de culturas, antes de Portugal. De facto a Europa nunca pôde ou 
não soube expandir a sua cultura a Leste, para além dos Montes Urais. Na 
Rússia a sua influência cultural parou. 

A Oeste, apesar das lendas do Mar Tenebroso, Portugal soube lan
çar-se e vencer os perigos do Oceano, com arrojo, ciência e tenacidade e 
abrir as quatro partes do mundo ao contacto e ao diálogo com a cultura 
europeia. Quem realizou primeiro esse encontro, devidamente preparado 
por navegações anteriores, foi certamente Vasco da Gama e, por isso, 
com o historiador inglês Toynbee, também pensamos que a história do 
encontro de culturas se deve rigorosamente dividir em antes e depois da 
chegada de Vasco da Gama à índia, pois nele se deu o verdadeiro encon
tro do Ocidente com o Oriente, o definitivo e real encontro de culturas 
que antes não podiam dialogar porque simplesmente se desconheciam. 

Sirvam-nos estas considerações como pano de fundo para o tema 
destas minhas palavras sob um aspecto importante e quase esquecido da 
iniciativa dos portugueses neste encontro de civilizações e culturas. E que 
houve duas condições fundamentais para que esse encontro se pudesse 
realizar: primeiro foi que as terras e nações, onde as várias culturas flo
resciam, se conhecessem e isso fizeram os navegantes descobridores 
desde a Africa meridional, à índia, ao Vietnam, à China, ao Japão, às 
Molucas, e, noutro continente, ao Brasil. E o português Fernão de Maga
lhães, como síntese de todas estas maravilhas, deu pela primeira vez a 

Phüosophka 15, Lisboa, 2000, pp. 79-87 
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volta ao mundo! Mas depois, para que houvesse diálogo frutuoso e pere
ne, começou outro empreendimento menos espectacular mas também 
difícil e complementar: o estudo e aprofundamento científico e literário 
das diversas ou diversíssimas línguas desses povos. Sem o conhecimento 
das línguas desses povos não se podia dialogar. Constituiu um aspecto 
indeclinável, conhecido nessas nações até além-Pirinéus, mas pouco 
difundido entre nós, e no qual os portugueses se evidenciaram como ver
dadeiros protagonistas. 

E comecemos pelo Brasil. Pero Vaz de Caminha conta-nos maravi
lhado o encontro de Portugal com a terra descoberta "cheia de arvore
dos", "muito chã e muito formosa" do Brasil e os seus aborígenes de 
quem elogia a candura e a vivacidade. Mas dando maior apreço à pessoa 
e à civilização, como Portugal a entendia, escreveu lapidarmente: "O 
melhor fruto que dela (terra) se pode tirar me parece que será salvar esta 
gente e tal deve ser a semente que Vossa Alteza dele deve lançar". Pri
meiro o homem, a pessoa humana; depois as terras e a sua riqueza. Mas 
para entrar em contacto com o homem é preciso dialogar e para dialogar é 
preciso entender e estudar a sua língua. E esse estudo, difícil e aturado, 
exige persistência, mas também, ciência e competência. E o Padre Antó
nio Vieira que aprendeu várias línguas indígenas, conta-nos a dificuldade 
sentida nesse estudo imprescindível num belo texto já clássico: "Por 
vezes me aconteceu estar com o ouvido aplicado à boca do bárbaro e 
ainda do intérprete, sem poder distinguir as sílabas, nem perceber as 
vogais, ou consoantes, de que formavam, equivocando-se a mesma letra 
com duas ou três semelhantes, ou compondo-se (o que é mais certo) com 
a mistura de todas elas: umas tão delgadas e subtis, outras tão duras e 
escabrosas, outras tão interiores e escuras, e mais afogadas na garganta 
que pronunciadas na língua; outras tão curtas e subidas, outras tão esten
didas e multiplicadas que não percebem os ouvidos mais que a confusão, 
sendo certo em todo o rigor, que as tais línguas não se ouvem, pois se não 
ouve delas mais que o sonido, e não palavras desarticuladas e humanas." 
E, a seguir, Vieira explicita ainda mais a dificuldade e o modo seguido 
para estruturar e compreender a língua: "Se é trabalho ouvir a língua que 
não ouvis? O primeiro trabalho é ouvi-la, o segundo percebê-la, o terceiro 
reduzi-la a gramática e a preceitos, o quarto estudá-la, o quinto o pronun
ciá-la. E depois de todos estes trabalhos ainda não começaste a trabalhar, 
porque são disposições somente para o trabalho." E acentuando com 
maior pormenor o custoso esforço da aprendizagem e estruturação das 
línguas, Vieira prossegue: "Mas haver de arrostar com uma língua bruta e 
de brutos, sem livro, sem mestre, sem guia e no meio daquela escuridade 
e dissonância haver de cavar os primeiros alicerces e descobrir os primei
ros rudimentos dela; distinguir o nome, o verbo, o advérbio, a preposição, 
o número, o caso, o tempo, o modo e modos nunca vistos nem imagina-
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dos, como homens enfim tão diferentes dos outros nas línguas como nos 
costumes, não há dúvida que é empresa muito árdua a qualquer entendi
mento e muito mais árdua à vontade que não estiver muito sacrificada e 
muito unida a Deus". E aludindo a Santo Agostinho que desistiu de 
aprender a língua grega "que está tão vulgarizada entre os Latinos e tão 
facilitada com mestres, com livros, com artes, com vocabulários e com 
todos os outros instrumentos de aprender; que serão as línguas bárbaras e 
barbaríssimas de umas gentes onde nunca houve quem soubesse ler ou 
escrever? Que será aprender o nheegaíba, o juruuna, o tapajó, o taremem-
bé, o mamaianá que só os nomes parece que fazem horror?"1. 

Esta flagrante análise de Vieira que se deve estender mais ou menos 
ao estudo de todas as línguas dos outros povos, ajuda-nos a compreender 
melhor o valor da Arte de Grammatico, da língua mais usada na Costa do 
Brasil, impressa em 1595, do Beato José de Anchieta que foi, com o 
Padre Nóbrega, um dos primeiros missionários do Brasil, e, embora nas
cido nas Canárias, a sua formação literária foi coimbrã. Platzmann no seu 
catálogo de gramáticas americanas pôde afirmar que a Arte do Padre 
Anchieta "é o mais precioso e importante monumento que possuímos 
daquela língua". Ele compôs igualmente um Vocabulário tupi. A Segun
da Grammatico de língua tupi deve-se ao Padre Luís Figueira que 
aperfeiçoou a de Anchieta. Mereceu sete edições; depois foi reeditada na 
Baía em 1851 e Platzmann a reimprimiu em facsimile em 1878. Citam-se 
ainda os Padres Pero de Castilho, António Pereira e Inácio Leão como 
autores de Vocabulários da língua brasílica2. 

Deixando o Brasil e atravessando o Oceano aportemos a Angola. 
Não o façamos porém sem recordar que o Padre António Vieira, ao 
defender-se, preso na Inquisição, em Coimbra, confessou que aprendera 
igualmente a língua angolana para ajudar os negros que aportavam ao 
Brasil. Essa Língua foi também estudada, que saibamos, pelo Padre Pedro 
Dias que redigiu uma Arte da língua de Angola publicada em Lisboa no 
ano de 1697. 

Passando ao outro lado da África, a Moçambique, encontramos 
obras mais numerosas, principalmente do século XIX, excepto a Gramá
tica de língua de Sena, de um missionário jesuíta, impressa em 1680 e 
reimpressa em 1919 por um sacerdote do Verbo Divino (Cf. P. Schebesta 
S.V.D., "Eine Bantu-Grammatik aus dem 17. Jahrhundert", Anthropos, 
XIX-XV (1919-1920). 

1 Obras Completas do P. António Vieira, - Sermão do Espírito Santo, vol. I I , Lello, Porto, 
1993, pp. 888-890. 

2 Em Francisco Rodrigues, A Formação Intelectual do Jesuita, Porto, 1917, p. 360. Neste 
livro, pp. 338-389, se encontram muitas das obras que citamos. 
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No século passado, como dizia, temos: 
Victor José Courtis, missionário francês ao serviço de Portugal, que 

editou Elementos de Grammatica Tetense, língua Chi-Nyungue, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1899 e dois dicionários: Dicionário Portu-
guez-Cafre-Tetense, Coimbra, 1899 e Dicionário Cafre-Tetense-Portuguez, 
Coimbra, 1900. Pedro Dupeyron, tolosano, publicou: Pequeno Vademecum 
da língua Bantu na Província de Moçambique ou Breve estudo da língua 
Chi-Jao ou Adjana comparado com os dialectos de Sena, Tete e Quelima-
ne, Lisboa, s/d. Júlio Torrend publicou em inglês a Comprative Grammar 
of the South-Africa Bantu Languages, comprising those of Zamzihar, 
Mozambique, the Zambesi, Kafirland, London, 1891, e em português 
Grammatica do Chisena, A Grammar of the Language of the Lower 
Zambezi, Tip. da Missão de Chipanga, 1900. O P. Alexandre Moreira é 
autor da Grammatica da Lingua de Sena, publicada depois pelo P. P. 
Schebesta, S.V.D. com título em inglês, em Viena, no ano de 1924. 

O P. Henrique M . Simon deixou litografado um Manual de Çhi-
-Nyanja (Elementos da lingua da Angónia). 

Juliano Merleau, além de versos cafreais para canto, deixou-nos o 
livrinho Primeiros Elementos para aprender a ler, e de grammatica 
portuguesa para a escola de Boroma, impressa na tipografia da Missão 
de Boroma. Finalmente, para não ser cansativo, terminemos com o livro 
do P. Alexandre Mohol, Grammatica da lingua de Tete, com vocabulário 
e fábulas. 

Prosseguindo em África e voltando de novo ao século X V I I onde os 
missionários mais se notabilizaram nas línguas africanas foi na Etiópia, 
terra do Preste João. Editaram aí numerosas obras que interessam hoje 
sobretudo à etnografia pois narram os seus costumes, festas, tradições e 
religião. Sobre o tema da linguística aparece-nos o Padre Luís de Aze
vedo que "se deu muito a aprender a língua da terra e teve perfeito 
conhecimento da língua vulgar a que chamam amarinhá e juntamente da 
língua dos livros da Etiópia a que chamam Gáz" (Baltazar Teles). Na fala 
da corte compôs com o Padre Cordeiro uma Arte da mesma língua o que 
provocou "admiração dos naturais da terra". 

Na índia o estudo das línguas foi mais vasto até porque em Goa e 
noutros lugares instalaram tipografias e em várias localidades instituíram 
escolas: em Punicale uma de língua tamul, em Salsete, outra de língua 
concani, em Ambalacata, escolas de sânscrito, tamul, malayalam e Ciría
co, em Valpicota, de língua soreana ou caldeia. O Padre Henrique Henri
ques, falecido em 1600, publicou em tamul uma Arte de língua tamúlica 
e um Vocabulário', e o Padre Francisco Henriques redigiu, em Travancor, 
uma Arte da língua da terra. No século 17 o Padre Gaspar de Aguilar 
escreveu igualmente uma Arte da língua tamúlica da qual se imprimiu 
depois um compêndio. Em 1666 o Padre Antão de Proença abalançou-se 
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a coligir um excelente Vocabulário Tamúlico-Português impresso em 
1679 na tipografia de Ambalacata com revisão de três companheiros. 
Como apêndice a este dicionário se acrescentou a Arte Tamúlico-Portu
guesa de Baltazar da Costa, um dos mais insignes missionários do Maduré. 
No século 18 o Padre António Pimentel, depois Arcebispo de Cranganor, 
redigiu um Vocabulário da Língua Malabar que é um dicionário de 
tamul com as significações portuguesas. Na mesma língua tamúlica publi
cou o Padre Manuel Terra uma Gramática e um Vocabulário. 

Em língua concani surgiu a Gramática do Padre Tomás Estêvão, de 
nação inglesa, que depois foi completada pelo Padre Diogo Ribeiro e 
impressa em Rachol, em 1640. Mas a grande obra deste excelente mis
sionário consistiu no Vocabulário da língua canarina feito pelos Padres 
da Companhia de Jesus que residem na cristandade de Salsete e nova
mente acrescentado com vários modos de falar pelo Padre Diogo Ribei
ro. Entre os manuscritos prontos para a imprensa deixou o Padre António 
Saldanha um Vocabulário de língua concani que não foi impresso por 
entretanto ter falecido. O Padre Przikril, natural de Praga, compôs nos 
cárceres de S. Julião da Barra, onde foi preso por Pombal, depois de mais 
de dez anos de trabalhos na índia, uma Gramática e um Vocabulário da 
língua canará. Foi liberto por empenho da Imperatriz Maria Teresa em 
1767 e assim pôde regressar à sua terra e publicar os seus estudos. 

Mais admirável é que houve missionários que não só estudaram as 
línguas faladas mas se dedicaram à literatura dos Brâmanes, o Sânscrito. 
O Padre António Pimentel, Arcebispo de Cranganor, compôs de parceria 
com o jesuíta Hanxleden um Dicionário de Sânscrito. 

Mais abaixo no mapa, na ilha de Ceilão, o Padre Manuel da Costa 
foi autor de uma excelente Arte singalês. 

Mas verdadeiramente notável e excepcional foi o trabalho linguístico 
dos missionários nos reinos de Siam, Conchinchina e Anam, onde se 
notabilizou principalmente o Padre Francisco Pina, natural da Guarda, 
que criou uma escola da língua conchinchina, mais ou menos correspon
dente ao actual Vietnam. Desta escola saiu um Dicionário Anamítico-
-Lusitano pelo grande missionário francês Alexandre de Rhodes cujo 
valor a França consagrou há pouco com a emissão de um selo comemo
rativo. No entanto ele mesmo confessa que o primeiro que dominou a 
língua foi o Padre Pina e serviu-se para a composição do seu dicionário 
de dois Vocabulários: um coligido pelo Padre Gaspar do Amaral que 
principia pelas palavras anamíticas e outro pelo Padre António Barbosa 
pelas palavras portuguesas. "Na língua anamítica usavam-se caracteres 
chineses; e dada a dificuldade do seu uso, os Padres portugueses inventa
ram um esmerado sistema de transcrição em alfabeto romano, denomi
nado quôc ngu, que é hoje geralmente seguido não só pelos filólogos mas 
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pelos próprios habitantes da Conchinchina"3. Consta que Schu En Lai, 
quando conheceu este sistema de transcrição exclamou: foi pena que não 
tenham feito o mesmo com a língua chinesa! 

De facto os missionários portugueses conviveram durante mais de 
200 anos com a corte da China, mas notabilizaram-se sobretudo pelos 
seus estudos matemáticos e astronómicos que o povo chinês tinha em 
singular apreço. A sua presença nem sempre foi isenta de perigos e difi
culdades, mas devido a ela puderam criar-se missões na China e algumas 
vezes aí defenderam com êxito a permanência ameaçada dos portugueses 
em Macau. Quanto ao estudo da língua que é o que aqui mais nos inte
ressa apenas o Padre Gaspar Ferreira, falecido em 1659, deixou manus
crito um Dicionário Chinês-Português e o Padre Alvaro Semedo, que 
entrou na China por 1613, deixou dois Vocabulários, um em chinês-
-português e outro em português-chinês que também não foram impressos 
por causa do falecimento do autor. 

E terminemos no Japão esta sumária mas expressiva enumeração das 
gramáticas, dicionários e vocabulários das várias línguas por onde se 
estendeu a presença portuguesa no mundo descoberto. A gramática mais 
célebre da língua japonesa foi redigida pelo Padre João Rodrigues, 
impressa em 1604 em Nangasaqui com o título: Arte da Língoa de 
Japam, que depois compendiou e aperfeiçoou em 1620 com o título de 
Arte Breve da Língoa de Japam tirada da Arte grande da mesma língoa. 
Mas já antes outros tinham composto gramáticas e vocabulários japone
ses. Refiro-me ao Irmão João Fernandes, célebre no domínio da língua 
japonesa, que editou uma Gramática e dois Vocabulários. Depois saiu a 
lume um monumental dicionário trilingue: Dictionarium latino-lusitani-
cum ac japonicum e oito anos depois, em 1603, publicou-se novo Voca
bulário para corrigir as falhas do primeiro. 

Estes e outros dicionários que por brevidade omito, são preciosos 
para o estudo da linguística e história da língua japonesa pois as figuras 
ou caracteres japoneses são neles explicados em tipos romanos e por isso, 
se hoje querem saber como se pronunciavam as palavras nos séculos 16 e 
17, os linguistas japoneses quase só o podem saber pela leitura dos voca
bulários e gramáticas de autores portugueses. 

Assim a presença de Portugal entrou com competência na história da 
língua dessas nações distantes e ainda hoje é recordada com apreço ines
timável na história desses povos. Acresce que no ano passado o Padre 
Jaime Coelho, meu antigo aluno e hoje professor da Universidade Cató
lica de Tóquio, publicou um dicionário japonês-português e vice-versa, 
que em menos de um ano já mereceu duas impressões. No dia 1 de Outu-

3 Mons. Delgado, Influência do Vocabulário Português em Línguas Asiáticas, Coimbra, 
1913, pp. L V I - X V I I . 
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bro deste ano apresentou este dicionário em Portugal na cidade do Porto. 
E termino este breve percurso com a indicação da Gramática e Vocabulá
rio da língua tetum em Timor, da autoria de Manuel Ferreira, missionário 
de Cucujães e da recolha de Textos em teto da literatura oral timorense, 
de Basílio de Sá (Lisboa, 1961). 

Apesar de significativo, embora incompleto, este breve olhar que 
lancei sobre a aprendizagem e o estudo das línguas dos povos descobertos 
deve ser também completado pelo estudo, que não foi ainda suficiente
mente explorado, da influência da língua e dos nomes portugueses nessas 
paragens como no japonês, no chinês, na índia e nos outros povos orien
tais e africanos. E isto não indicia e confirma também só por si verdadeiro 
encontro de culturas? Este estudo das línguas auctóctones permitiu depois 
a publicação de numerosas cartas, opúsculos e livros hoje indispensáveis 
para se conhecer a história dos costumes, tradições e religião desses 
povos. 

Esta atitude de aprendizagem e valorização das variadíssimas línguas 
dos povos descobertos assinala outra característica da nossa expansão: o 
nosso "encontro de culturas" foi caracteristicamente respeitador e não 
impôs aos povos a língua senão quando a diversidade e pulverização de 
línguas indígenas comprometia a comunicação e coesão desses mesmos 
povos, como aconteceu em Angola e Moçambique e sobretudo no Brasil. 
E mesmo nestes casos nunca perdeu de vista a organização e desenvolvi
mento da sua convivência e civilização. 

Luís de Albuquerque termina o seu belo livro Ciência e experiência 
nos Descobrimentos portugueses (Lisboa, 1983) com estas palavras: 

"De qualquer modo não pode deixar de se reconhecer que a ampli
tude dos descobrimentos alterou o pensamento do mundo. Os relatos mais 
ou menos impressivos das viagens corriam a Europa, eram avidamente 
lidos, alteraram os esquemas tradicionais do pensar. O Atlântico e o Índi
co, por exemplo, já não eram mares fechados, como ensinara Ptolomeu, 
apenas conhecido no Ocidente desde o início do século XV" (p. 122). 
Tudo isto é verdade e é uma glória nossa. Mas não é menos glória sermos 
os primeiros a estudar as línguas desses povos, instrumento indispensável 
para o encontro e renovação das culturas, com competência e numa 
extensão geográfica imensa que vai do Brasil ao Japão, passando pela 
África, a índia, a Cochinchina, Ceilão, Timor e China". 

Este apontamento de factores linguísticos no diálogo das culturas foi 
aqui por nós esboçado sobretudo para chamar a atenção para uma lacuna 
da nossa história oficial ultramarina e que talvez por isso não encontrou 
expressão, lamentavelmente, na Expo 98. 

Este encontro de culturas com a "palavra" dos povos descobertos, a 
que nos temos referido, parece ser apenas um facto gramatical ou linguís-



86 Lúcio Craveiro da Silva 

tico sem valor filosófico. Mas não é assim. Através dessas palavras 
expressas e concatenadas desponta a inteligência que as organiza e 
exprime. São, já por si, uma demonstração da inteligência que as organiza 
e exprime. São, já por si, uma demonstração da inteligência e do "mundo 
da razão", aberto à comunicação... e surge o diálogo. Isto mesmo expres
sa belamente S. Agostinho, embora noutro contexto: "Sem a palavra que 
vem a ser a voz? Vazia de qualquer sentido inteligível, não é mais que um 
simples ruído. A voz sem a palavra entra nos ouvidos mas não chega ao 
coração. Entretanto vejamos o que sucede na comunicação do nosso pen
samento. Se penso no que vou dizer já está a palavra presente em meu 
coração; mas se pretendo falar contigo procuro o modo de fazer chegar ao 
teu coração o que está no meu. Então, para conseguir que chegue a ti e 
cale em teu coração a palavra que já está no meu, recorro à voz, e, 
mediante ela, falo contigo. O som da voz leva ao teu espírito o sentido da 
minha palavra; e quando o som da voz te faz chegar o sentido da minha 
palavra, esse mesmo desaparece; mas a palavra que o som te transmitiu 
está em ti sem deixar de permanecer em mim" (Senno 293,3; PL, 1328). 

Este belo texto de filosofia da linguagem de S. Agostinho, (embora 
noutro contexto) explica o valor da voz, da palavra, para estabelecer o 
diálogo e expressar e compreender o sentido que a inteligência (S. Agos
tinho chama-lhe coração) transmite. A palavra com sentido é o meio de 
travar o diálogo entre mim e ti. Mas para a palavra e a voz serem mani
festação de inteligência têm de organizar-se e ordenar-se em gramática, e 
as vozes e as palavras, o vocabulário, devem significar o que queremos 
exprimir aos outros. A linguagem é, portanto, já por si, um sinal de inteli
gência. Por isso os autores portugueses que estudaram e compreenderam 
as várias línguas indígenas pela primeira vez, logo descobriram nessas 
mesmas línguas um sinal de inteligência. E, por isso, nunca duvidaram, 
como aconteceu com mestres longínquos da Universidade de Paris e mes
mo de Espanha, que os povos descobertos eram seres inteligentes e con
sequentemente com todos os direitos que exige a natureza humana. O 
conhecimento das línguas tornou-se o meio para compreenderem, neles, 
as manifestações e exigências do homem e poderem depois travar um 
diálogo de compreensão, amor e civilização. Não consistiu num estudo 
frio e linguístico de quem quer apenas conhecer e analisar as línguas, 
mas, antes pelo contrário, de quem se propõe, através delas, travar um 
diálogo amigo e fértil de cultura. E esse diálogo, através das línguas, trou
xe-nos o primeiro encontro e o primeiro diálogo entre a cultura europeia e 
as culturas orientais e ocidentais, ricamente manifesto nas histórias e na 
descrição das tradições, religião e ideologias desses povos e que assim 
alargaram as considerações do "novo mundo da razão" europeia a novas 
perspectivas culturais. Esse diálogo ainda hoje está vivo e criou até novos 
horizontes não só na Europa mas nesses mesmos povos que tomaram 
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finalmente consciência do valor humano das suas tradições e das suas 
filosofias e alcançaram uma maturidade dialogante que enriquece o mun
do da razão. Mas o seu início histórico temos de o ir buscar ao primeiro e 
meritório encontro do conhecimento gramatical e vocabular que os portu
gueses conheceram, estudaram, desenvolveram e divulgaram desses 
povos. Só depois de conhecida e dominada a "palavra" pôde iniciar-se o 
diálogo das culturas que ainda perdura, talvez até mais activo na civili
zação actual. 

RÉSUMÉ 

UÉTUDE DES LANGUES DES "PEUPLES DÉCOUVERTS". 

LA RENCONTRE DE CULTURES ET LE "NOUVEAU MONDE DE LA RAISON" 

Dans cet article on fait une recension de 1'important rôle des missionnaires 
portugais dans la creation des bases qui ont rendu possible le dialogue intercul-
turel des peuples européens avec les peuples de POrient et du Nouveau Monde, 
notamment à travers 1'étude des langues natives des peuples avec lesquels ils ont 
été en contact depuis les premiers siècles des Découvertes. 

Ce dialogue par le moyen des langues, qui a constitué la première rencontre 
entre Ia culture européenne et les cultures orientales, est suffísamment démontré 
par 1'histoire et la description des traditions, des religions et des idéologies du 
Nouveau Monde, qui ont ainsi élargi les perspectives culturelles du «nouveau 
monde de Ia raison européenne», un procès qui non seulement se maintient mais 
ne cesse de s'intensifier dans 1'actualité. 





FUNDAMENTOS DÁ C U L T U R A PORTUGUESA 
DA EXPANSÃO 

Luís Filipe Barreto 
Universidade de Lisboa 

"...pera lhe escrever tudo é necessário que o mar 
fosse tinta e o céu papel... 

Fernão Mendes Pinto, 1555 

I 

A cultura discursiva do Renascimento Português resulta de três 
grandes dinamismos: o Escolástico, o Humanista e o da Expansão/Des
cobrimentos. 

Esta trilogia é um sistema de porosidades e de correlações múltiplas 
mas é, ao mesmo tempo, um universo tridimensional de diferenças e de 
oposições. 

A Escolástica e o Humanismo constituem, para utilizarmos uma 
expressão de Silva Dias', hegemonias culturais. São hegemonias em con
corrência pelo domínio dos centros de poder do tecido sociocultural atra
vés de estratégias de confronto e de diálogo, de exclusão e de integração.2 

O confronto e a exclusão surgem em casos como, por exemplo, a 
Inquisição e a Censura da cultura discursiva. Censuras preventiva e repres
siva que se abatem sobre impressos e manuscritos do programa humanista 
mas também da cultura popular escrita (literatura de cordel/autos) e da 
cultura da expansão a partir do programa cultural escolástico. 

1 J.S. Silva Dias - Camões no Portugal de Quinhentos, Lisboa, ICALP, 1981, pg. 13-21. 
2 Veja-se I.S.Revah - La Censure Inquisitoriale Portugaise au XVI Siècle, Lisboa. IAC, 1960. 

PhUosophica 15, Lisboa, 2000, pp. 89-115 
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Confronto e exclusão na vida do Colégio das Artes, entre 1548 com 
a sua criação e entrega pela Coroa aos humanistas e 1555 com a pas
sagem do Colégio para a Companhia de Jesus que testemunha a vitória 
institucional da Escolástica sobre o Humanismo3. 

Estratégia também de diálogo e de integração como vemos no pro
grama cultural da Companhia de Jesus e na sua Escolástica Conimbricen
se que em Coimbra e Évora usa a metodologia filológica e crítica dos 
humanistas como instrumento de melhor e de maior competência do pro
grama cultural Aristotélico-Cristão/Tomista. 

A tela cultural da expansão é, na época, claramente subalterna, exis
tindo a partir de estratégias por entre e em confluência com as hegemo
nias. O universo cultural da expansão apresenta no entanto fronteiras e 
limites múltiplos e difusos, o que faz com que desde as culturas material e 
artística até às culturas popular e erudita encontremos elementos da sua 
forte presença. 

Na verdade, a expansão marítima envolve a Coroa, a Igreja e a socie
dade em geral. Por isso o seu universo cultural encontra-se mais ou 
menos presente em todos os planos e lugares da cultura e da sociedade 
portuguesas, muito em especial nos núcleos de portugueses em diáspora 
pelo mundo extra-europeu e também na Europa. Esta profunda dispersão, 
no para além de Portugal, concede à Cultura da Expansão margens únicas 
de liberdade, distância espacial e temporal únicas frente ao palco do con
trole e da repressão culturais. 

As classificações de hegemónico e subalterno assentam em índices 
que permitem formar uma hierarquia de pesos culturais. índices que 
levam em conta a posição do Estado e da Igreja frente aos programas 
culturais em jogo. Tomam também em conta a força editorial e o poder de 
e no ensino, a distribuição e o poder dos quadros culturais de cada uma 
das culturas bem como a capacidade de controle ou mesmo de repressão 
da concorrência cultural. 

Estes índices mostram a Escolástica, a cultura clerical oficial, como 
a hegemonia triunfante. A estrutura cultural capaz de impor o seu pro
grama e de derrotar pelo silenciamento, ou pela incorporação, a concor
rência diluindo as alternativas culturais. 

O Humanismo, a cultura laicizante dos humanitorae litterae, surge 
no Renascimento Português como a hegemonia institucionalmente der
rotada. O programa humanista é, ao longo dos anos de 1540-1560, neu
tralizado ou integrado pela Escolástica. Apresenta contudo, ao longo da 
segunda metade de Quinhentos, de uma forma latente, um peso bem 
maior do que o apenas transmitido pelos índices institucionais patentes. 

3 Veja-se Mário Brandão - O Colégio das Artes, Coimbra. 1. Universidade, 1924-1933, 2 
vols. e a Inquisição e os Professores do Colégio das Artes, Coimbra, I . Universidade, 
1948-1969, 2 vols. 
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A Escolástica e o Humanismo, as hegemonias culturais, são progra
mas homogéneos. Na Escolástica, hegemonia triunfante, surge um bem 
maior grau de homogeneidade que no Humanismo, a hegemonia institu
cionalmente vencida. O grau de homogenidade está na razão directa da 
força de identidade cultural frente aos outros programas e por conse
guinte no poder de fronteira e de fecho frente ao exterior. A Escolástica 
apresenta uma dimensão mais sistemática e fechada que o Humanismo e 
ambas as hegemonias quando comparadas com a cultura subalterna da 
expansão apresentam uma mais forte identidade e fronteira o que signi
fica também uma menor abertura e recepção às diferentes culturas. 

A Cultura da Expansão é a este nível um universo aberto com fron
teiras em paradoxal tensão de afinidade e de diferença frente à Escolás
tica e o Humanismo. Esta quase não identidade ou alta heterogeneidade e 
abertura são índices de uma condição cultural subalterna. Heterogenei
dade e abertura não apenas aos dinamismos culturais europeus do Renas
cimento mas também v às formas culturais exteriores à Europa, em espe
cial às da Ásia, como mais à frente veremos, no peso das marinharias e 
cartografias chinesa e árabe ou nos casos do budismo Chen e do hinduísmo. 

A condição cultural subalterna da Cultura da Expansão manifesta-se 
nesta frágil identidade bem como na falta de sistematicidade do seu pro
grama cultural. Características bem diferentes das consistentes classifica
tivas, dos saberes e dos valores que vemos nos manuais dos Conimbri
censes ou nas Orações de Sapiência dos Humanistas. 

índices da condição subalterna da Cultura da Expansão são ainda as 
ausências de um corpo e vocabulário conceituai teórico próprio, a falta de 
peso editorial e o seu reduzido impacte nos programas e instituições oficiais 
de ensino dominados pela Escolástica e por um Humanismo acomodado. 

Estas limitações na identidade e na homogeneidade obrigam a Cul
tura da Expansão a ser a formação cultural mais aberta do Renascimento 
Português, aquela que mais necessita de empréstimos culturais a partir da 
Escolástica e do Humanismo. 

A Escolástica é sem dúvida a cultura menos receptiva e aberta aos 
pontos de vista e aos reportórios das outras culturas, a que menor número 
de correlações estabelece com o exterior do seu programa cultural. 

Os encontros que a Escolástica promove com o universo cultural da 
Expansão são pontuais e de natureza essencialmente factual/informativa. 
Os momentos mais relevantes desse encontro surgem a propósito do 
"Régis Lusitanae Nautae"4 no Physicis Compendium, 1520, de Pedro 

4 Pedro Margalho Physices Compendium, Salamanca, 1520, Fol.VIIr. Veja-se Luís 
Ribeiro Soares - Pedro Margalho, Lisboa, I . Nacional, 2001 e A.A. Coxito - Lógica, 
Semântica e Conhecimento na Escolástica Peninsular Pré-Renascentista., Coimbra, I . 
Universidade, 1981. 
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Margalho, quando se discute a proporção igual do mar e da terra no 
Globo5. 

Para além deste momento na Escolástica de transição, vemos a Cul
tura da Expansão como suporte informativo de actualização em alguns 
casos da Nova Escolástica, como por exemplo nos Comentara in Libros 
Meteorum, 1593, de Manuel de Góis S.J., a propósito do nome Mar Ver
melho, da habitabilidade dos trópicos e da quarta nova parte do mundo6 e 
nos exercícios dos professores da Universidade de Évora como os de Fer
não Rebelo S.J., a propósito do direito das gentes e da escravatura. 

O Humanismo apresenta frente ao universo cultural da expansão 
uma abertura e um encontro bem mais fortes que os da Escolástica. 

Em vários temas e problemas, em especial de natureza doutrinária -
ideológica mas também nos campos das racionalidades médica e geográ
fica, as fronteiras culturais do Humanismo e da Cultura da Expansão, cru
zam-se regularmente ao longo do século X V I 

A Expansão surge para a maioria dos humanistas como arsenal de 
novidades, como novo quadro de dados e de diferenças que possibilita ao 
studia humanitatis fortes elementos de crítica e de prova frente à herança 
medieval através de tópicos como a nova idade do mundo ou a plurali
dade das realidades. Não admira pois que humanistas e cidades pólos do 
Humanismo sejam, ao longo de Quinhentos, dos principais centros de 
recolha e de difusão do universo cultural da expansão marítima e mer
cantil dos portugueses. E que exista uma abundante literatura latinista dos 
humanistas em torno da expansão 7. 

A Cultura da Expansão apresenta constantes pedidos de apoio e usos 
de empréstimo à Escolástica e ao Humanismo. Antes de mais porque 
muitos dos produtores da geografia descritiva e antropológica e da dou-
trina-ideologia da Cultura da Expansão são, também, membros das Cultu
ras Escolástica e Humanista, com uma formação própria a essas hegemo
nias culturais. 

Mas a questão é bem mais complexa e não se resume à tipologia dos 

5 Sobre este problema, veja-se W.L. Randies - De la Terre Plate QU Globe Terrestre -
Une Mutation Epistémologique Rapide (1480-1520), Paris, A. Colin, 1980 (trad. Port., 
Lisboa, Gradiva, 1990). 

( l Manuel de Góis - Commentarii Collegi Conimbricensts in Libros Meteorum Aristotelis 
Stagiritae, Lisboa, 1593, pg. 77-78 e 104-105. Veja-se e A.A. Coxito - A Teoria das 
"Ciências" no Curso Filosófico Conimbricense, Coimbra, L Universidade,1977 e 
J.S.Silva Dias - O Cânone Filosófico Conimbricense (1592-1606), Sep. Cultura História 
e Filosofia, vol. IV, Lisboa, 1985. 

7 Veja-se Luís de Matos - Expansion Portugaise dans la Littérature Latine de la 
Renaissance, Lisboa, F.C.Gulbenkian, 1991. Sobre Humanismo e Expansão em 
Portugal, veja-se R.Hooykaas The Impact of the Voyages of Discovery on Portuguese 
Humanist Literature Coimbra,1970 (trad, port., Gradiva, 1983). 
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quadros culturais. O eco informativo do universo da Expansão (pontual e 
limitado na Escolástica mas sistemático e profundo no Humanismo) é tão 
só a face de uma moeda. A outra face mostra o peso dos conceitos e dos 
valores da Escolástica e do Humanismo na Cultura da Expansão. 

O universo cultural da Expansão existe graças também aos funda
mentos teóricos e metodológicos que recebe da escolástica aristotélico-
-tomista e do humanismo em especial dos programas humanistas regula
dos pelo aristotelismo naturalista e pelo humanismo cívico cristão. 

O universo cultural da Expansão, sobretudo devido à atenção cultu
ral e editorial dos humanistas, produz um impacte de novidade e de 
algum interesse nos outros programas culturais, em especial no Huma
nista. Mas, ao mesmo tempo, é uma tela cultural que troca informação 
por formação e formulação Escolástica e Humanista. 

Estes sistemas de trocas entre os três componentes chave do Renas
cimento Português tem a ver com o princípio nuclear de cada uma das 
culturas. A Escolástica e a Humanista são culturas de orientação sapien
cial-doutrinária enquanto que a cultura da Expansão apresenta uma ori
entação científico-objectiva. 

A Escolástica produz um doutrinário sapiencial determinado por um 
saber religioso, por toda uma visão transcendental do mundo e da vida 
orientada para um metarreal (Deus). O Humanismo, cultura laicizante em 
concorrência com a cultura clerical oficial, apresenta um doutrinário-
-sapiencial vocacionado para um ser/saber humanos. Trata-se de uma 
visão tão imanente quanto transcendente do mundo e da vida, orientada 
para a compreensão de uma realidade fenomenal originariamente criação 
transcendental (o Homem). 

A Cultura da Expansão, em especial nas zonas nucleares da marinha
ria técnico-prática e da cientificidade teórico-crítica, encontra a sua ideia 
condutora no saber regulado pelo ideal de verdade objectiva. 

A Cultura da Expansão tem como horizonte metódico a ideia de 
Ordem. A construção de regularidades e de normas preside à busca dos 
problemas técnicos e objectivos bem como à formulação de hipóteses teó
ricas e de soluções práticas. 

A Escolástica e o Humanismo encontram na Significação o essencial 
do seu horizonte metódico. Na Escolástica esta busca dá-se em torno do 
sentido transcendental do ser e no Humanismo a propósito da valoração 
do Humano. 

No Renascimento, os horizontes metódicos da Ordem e da Significa
ção tendem tanto à separação quanto ao sincretismo e à fusão. Também 
por isso, na Cultura da Expansão encontramos campos em que o hori
zonte metódico da Significação domina ou esbate o da Ordem, como 
vemos no caso do periférico campo da doutrina-ideologia e em algumas 
obras do campo geográfico-antropológico. 
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Não é possível traçar fronteiras duras no clima épocal renascentista e 
as fronteiras unem pelo menos tanto quanto separam, pois ". ..era ainda o 
tempo, onde no campo do conceito, nenhum viajante era desconhe
cido..."*. 

Existe a impossibilidade de oposição total entre Escolástica, Huma
nismo e Cultura da Expansão, pois, por exemplo, para os três programas 
temos uma ontologia comum regulada pelo paradigma orgânico de um 
Aristotelismo cristão. Mas existe também a possibilidade de diferenciar a 
trilogia discursiva do Renascimento Português e de ver o universo cultu
ral da Expansão com uma certa lógica própria e diferencial frente aos 
caminhos da Escolástica e do Humanismo. 

II 

A cultura portuguesa da expansão marítima assenta em quatro gran
des campos: O técnico-prático da marinharia, o teórico-crítico da cientifi-
cidade, o da geografia descritiva e antropológica e o da doutrina-
-valoração ideológica9. 

Cada um destes campos tem uma individualidade e identidade pró
prias, mas tem também, ao mesmo tempo, uma abertura de fronteiras que 
permite uma constante circulação e contaminação de temas e de proble
mas entre todos os campos. 

A doutrina-ideologia é tanto um espaço discursivo da expansão 
marítima quanto um espaço das culturas humanista e escolástica sobre o 
fenómeno da diáspora surgindo pois como periferia e lugar de encontro 
por excelência da cultura portuguesa da expansão com a cultura portu
guesa sobre a expansão. 

Os quatro campos culturais sobretudo os três primeiros, apresentam 
determinadas características sociodinâmicas. Ao contrário das culturas 
escolástica e humanista onde predomina ou tem destacada presença o 
latim, a cultura discursiva da expansão é maioritariamente pensada e 
escrita em língua portuguesa. 

Este domínio esmagador da língua portuguesa, com um papel muito 

8 J. T. Desanti - La Philasophie Silencieuse ou Critique des Philosophies de la Science, 
Paris, Seuil, 1975, pg. 7 

y Sobre este modelo da Cultura Portuguesa da Expansão/Descobrimentos, veja-se Luís 
Filipe Barreto - Portugal Pioneiro do Diálogo Norte Sul: Para um Modelo da Cultura 
dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, I . Nacional, 1988, pg. 10 a 49;: Os 
Descobrimentos e a Ordem do Saber: Uma análise Sociocultural, Lisboa, Gradiva, 
1987, pg. 9 a 54 e Portugal Mensageiro do Mundo Renascentista - Problemas da 
Cultura dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, Quetzal, 1989, pg. 15 a 46. Sobre o 
horizonte cultural da Expansão em geral, veja-se J.S.Silva Dias - Os Descobrimentos e 
a Problemática Cultural do Século XVI, Coimbra, I . Universidade, 1973. 
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residual e pontual do latim, significa que a maioria dos quadros produto
res e consumidores da cultura discursiva da expansão tem uma formação 
não universitária. O latim é a língua da formação, produção e consumo 
das universidades e das culturas institucionalmente hegemónicas, casos 
da Escolástica e do Humanismo. 

A maioria dos quadros culturais da expansão tem uma formação 
escolar básica de saber ler e contar bem com uma aprendizagem prática e 
especializada nas escolas da vida marítima e mercantil. 

Apenas uma minoria ligada à nobreza, nalguns casos mesmo alta 
nobreza, como vemos em Duarte Pacheco Pereira, D. João de Castro, 
Pêro Lopes de Sousa, ou a círculos urbanos burgueses tem uma formação 
cultural de Corte ou mesmo universitária que é frequente entre os missio
nários jesuítas produtores de geografia descritiva e antropológica. 

A maioria dos produtores e consumidores da cultura da expansão 
tem uma origem social não nobre. A criação em português de saberes 
especializados regulados pelos ideais de verdade e de utilidade e de dou
trinas em busca da crítica e da eficácia institucional são sinais de um 
alargamento da base de sustentação social da cultura letrada e da literacia 
a novos grupos em ascensão no tecido social português. 

A cultura discursiva da expansão apresenta também um largo pre
domínio do manuscrito sobre o impresso. Cultura especializada e prática 
que muitas vezes encontra a sua comunidade de leitura e conhecimento 
através de um muito reduzido número de cópias não necessitando das 
poucas centenas de exemplares impressos. 

A cultura da expansão é sobretudo um saber fazer e um saber poder. 
Muita da utilidade e aplicação destes conhecimentos náuticos, cartográfi
cos, geográficos e antropológicos reside no seu desconhecimento por 
parte de outros concorrentes marítimo-mercantis, em especial europeus 
(italianos, castelhanos, ingleses e holandeses). 

O controle da circulação da informação em especial por parte do 
Estado e dos círculos mercantis é uma das razões chave para o predomí
nio do manuscrito sobre o impresso que é tanto mais intenso quanto mais 
se conjugarem os valores da verdade e da utilidade, ou seja, do conheci
mento preciso e precioso. Por isso, não existe em Portugal impressão de 
livros de marinharia ou de cartografia náutica e a geografia descritiva e 
antropológica alcança percentagens de cerca de 90% de manuscrito. 

O largo predomínio da controlada circulação manuscrita de um 
reduzido número de cópias em vez de uma aberta circulação impressa de 
centenas de exemplares é um dos sinais de forte presença do Estado na 
cultura da expansão. A Coroa de Lisboa mas também os centros de poder 
local nos litorais de África, Brasil e Ásia funcionam com os seus quadros 
e pólos de atracção de mercadores e de colonos como núcleos maiores de 
produção e de consumo da cultura da expansão. 
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Para além do Estado, à medida que avançamos nos finais de Qui
nhentos, a Igreja missionária, em especial os Jesuítas surgem como um 
outro polo relevante de produção e de organização culturais sobretudo no 
domínio da geografia descritiva e antropológica. 

A Cultura da Expansão Portuguesa no Mundo, em especial nos seus 
três primeiros campos nucleares e saber preciso e precioso sobre os mares 
e os mundos extra-europeus é maioritariamente manuscrita mas sofre a 
concorrência de outros pólos de informação impressa na Europa do 
século XVI . 

O esforço da Coroa portuguesa para controlar a informação por via 
da cópia manuscrita sofre a concorrência doutros poderes europeus, polí
ticos, económicos, religiosos, de modo a retirar esses saberes dos círculos 
restritos de divulgação. 

O impacte da cultura da expansão portuguesa na Europa resulta desta 
concorrência entre diferentes comunidades e pólos de saber e de poder. 
Resulta também da circulação de quadros portugueses de cartografia, 
náutica, medicina, pela Europa de Quinhentos. Uma cultura portuguesa 
maioritariamente manuscrita atinge um alto impacto cultural europeu 
através da cópia, tradução e edição de numerosos materiais em línguas 
italiana, espanhola, holandesa, inglesa, francesa, alemã e em latim. 

I I I 

O impacte europeu da Cultura Portuguesa da Expansão marítimo-
-mercantil pelos mares e litorais do Atlântico, Indico e Pacífico, dá-se 
sobretudo através de seis grandes vias10. 

A primeira dessas vias assenta na recolha, tradução e edição de 
manuscritos portugueses. Existem dois grandes pólos de recolha, tradu
ção e edição. Nos inícios do século X V I , mesmo até meados de Qui
nhentos temos o domínio de pólo italiano e de centros editoriais como 
Veneza, Milão, Florença, Roma, como vemos, por exemplo, nas grandes 
colecções de geografia descritiva de F. Montalboldo - Paesi novamente 
retrovati et novo mundo Vicenza, 1509 e de Giovanni Baptista Ramu-
sio - Delle Navigationi et Viaggi, Veneza, 1550 

1 0 Estamos longe de ter um conhecimento preciso sobre o impacte da Cultura Portuguesa 
da Expansão na Cultura Europeia dos Séculos X V I e X V I I . Apenas dos meados de 
Quatrocentos até 1521 temos um exaustivo levantamento em A.A. Banha de Andrade -
Mundos Novos do Mundo: Panorama da Difusão pela Europa, de Notícias dos 
Descobrimentos Geográficos Portugueses, Lisboa, J.I.Ultramar, 1972, 2 vols. Até 
meados de Quinhentos é de grande utilidade Francisco Leite de Faria - Estudos 
Bibliográficos sobre Damião de Góis e a Sua Época, Lisboa, F. Calouste Gulkbenkian, 
1991. 
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A partir destas edições surgem várias outras reedições totais ou par
ciais, como no caso dos Paesi de F. Montalboldo que, ao longo de Qui
nhentos, tem reedição italiana em Milão, 1508, 1512 e 1519 e em Vene
za, 1517 e 1522, bem como tradução latina em Milão, 1508 Itinerariu 
Portugallesiu, reeditada no Novus Orbis, Basileia, 1532 e em Paris, no 
mesmo ano, com duas tiragens e de novo em Basileia em 1537. Em 
Nuremberga, em 1508, surgem duas traduções alemãs e nova edição 
alemã em Estrasburgo, 1534, a partir da tradução latina, bem como sete 
edições francesas em Paris, a partir dos anos de 1516 ou 1517. 

A grande atenção editorial italiana à Cultura da Expansão Portugue
sa assenta na concorrência entre as Rotas euroasiáticas do Levante e do 
Cabo, concorrência mercantil que é também concorrência informativa. 
Passa ainda pelos missionários jesuítas e pela Igreja católica de Roma, 
como vemos por exemplo nas colecções de Cartas e de Geografias-Antro¬
pologias Descritivas organizadas pelos missionários jesuítas, como os 
Diversi Avisi Particolari daWJndie, Veneza, 1559 ou os Nuovi Avisi delle 
Indie di Portogallo, Veneza, 1563. 

Uma vez mais, a edição italiana vai originar outras reedições e tra
duções como vemos com o manuscrito Tratado da China de Galeote 
Pereira, de cerca de 1555, com edição no vol. IV dos Nuovi Avisi, Vene
za, 1563 e tradução e edição inglesas em Londres, 1577 na colecção de R. 
Wills History ofTravayle in the West and East Indies. 

O segundo grande pólo de recolha, tradução e edição de manuscritos 
portugueses da Cultura da Expansão é o holandês, a partir dos finais do 
século X V I , em centros como Antuérpia, Amesterdão, Leida. 

Ao contrário do pólo italiano que fixou a atenção editorial na geo
grafia descritiva e antropológica e na historiografia, o pólo holandês pri
vilegia a componente técnico-científica da Cultura da Expansão Portu
guesa editando principalmente cartografia e roteirística. 

Edição de cartografia náutica portuguesa em colecções como a de A. 
Ortelis -Theatrum Orbis Terrarum, Antuérpia, 1584 e a de L.J. Waghe-
naer -Tressor der Zeevaert, Leida, 1592. A edição de Antuérpia, 1584, 
traz a primeira carta particular europeia impressa da China, a Carta da 
China de Jorge Luis Barbuda, c. 1575 e na edição do Theatrum Orbis 
Terrarum, de Antuérpia, 1595, surge a Carta do Japão, de Luís Teixeira, 
c. 1591. 

A grande colecção impressa de Roteiros Oceânicos Portugueses 
surge em Amesterdão, 1595. O Reysghereschrifit van de Navigatien der 
Portugaloysers in Orienten de J. Huygan van Linschoten contém Rotei
ros da Rota do Cabo, como por exemplo, o Roteiro de Lisboa à índia, de 
Diogo Afonso, c. 1535 e Roteiros locais, sobretudo dos mares da Asia do 
Sueste e da Ásia Oriental, como o anónimo Roteiro do Porto de Macau 
para o Japão, de cerca de 1560-1570. 
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Para além destas colecções e destes pólos editoriais chave existe um 
número imenso de edições particulares e pontuais de obras portuguesas 
manuscritas. O Roteiro do Mar Roxo, 1541, de D. João de Castro, surge 
impresso em versão sintética, em Londres, 1625, na edição de Samuel 
Purchas - Harluytus Posthumus, vol. IV. Nesse mesmo volume são tam
bém editados pela primeira vez e em inglês, os Tratados do Clima e 
Terra do Brasil e Do Princípio e Origem dos índios do Brasil e de seus 
costumes e cerimómias, de 1584, do Jesuíta Fernão Cardim. 

Numerosa cartografia náutica manuscrita portuguesa surge impressa 
como vemos por exemplo nos casos de Cartas de Pedro Lemos e de Luís 
Teixeira usadas em Nova et accurata Totis Orbis Terrarum, Amesterdão, 
1599, de Hendrick van Langreen. 

Edições italianas, latinas, holandesas, inglesas, mas também caste
lhanas e com redições e traduções em outras línguas. Edição espanhola de 
manuscritos portugueses que encontramos em Sevilha, 1535, com o Tra
tado dei Sphera y dei Arte de Marear de Francisco Faleiro, em Burgos, 
1578, com o Tratado de las Drogas y Medicinas de las índias Orientales 
de Cristóvão da Costa, em Antuérpia, 1610, com as Relaciones de Pedro 
Teixeira ou em Roma, 1649, com o Itinerário de las Missiones dei índia 
Oriental de Sebastião Manrique. Apenas alguns casos da constante aten
ção editorial espanhola que ao contrário dos pólos italiano e holandês 
apresenta uma alta variedade de matérias que vai desde a náutica astro
nómica até à botânica médica passando pela geografia e antropologia des
critivas. 

Tradução de materiais vários e em diferentes línguas com uma 
característica de rapidez de edição de obras manuscritas produzidas em 
Lisboa, Goa, Malaca, Mares da China ou Brasil que passados poucos 
anos, 4, 7, 9, 12, são os intervalos frequentes, surgem impressas em Itália 
ou Espanha, na Holanda ou em Inglaterra. 

A segunda via de larga difusão europeia da Cultura da Expansão 
portuguesa passa pela tradução e edição em várias outras línguas euro
peias de obras impressas em português. 

Uma vez mais vamos tão só dar alguns casos que julgamos mais 
representativos do impacte europeu. Em Lisboa, 1540, é editada a Verda
deira Informação da Terra do Preste João, de Francisco Alvares". A 
edição italiana surge em Veneza, 1550, no Primo Volume delle Naviga-
tioni et Viaggi de J.B. Ramúsio. Na época a obra de Ramúsio é reeditada 
em Veneza, em 1554, 1563, 1588, 1606 e 1613. As traduções espanholas 
de Francisco Álvares surgem em Antuérpia, 1557, Saragoça, 1561 e 
Toledo, 1588. Em Lião, em 1556 surge a edição francesa e as edições 

1 1 Veja-se A.A. Banha de Andrade - Francisco Álvares e o Êxito Europeu da Verdaeira 
Informação Sobre a Etiópia, Lisboa, CECA, 1982. 
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alemãs em Eisleban são de 1566, 1567, 1572, 1573, 1576 e 1581. A edi
ção inglesa é de Londres, 1625. 

Em Goa, 1563, são editados os Colóquios dos Simples e Drogas da 
índia, de Garcia de Orta, a mais importante obra portuguesa da farmaco
peia renascentista de origem asiática. Em Antuérpia, 1563, surge a pri
meira de muitas traduções e edições parciais latinas por C. Ecluse. 
Seguem-se em Antuérpia as edições latinas de 1567, 1574, 1571, 1593, 
1605 e anotações ao livro em 1582. De 1593 é também a edição latina de 
Frankfurt12. 

A primeira edição italiana é de Veneza, 1576, seguindo-se na mesma 
cidade duas edições em 1582, duas em 1589, duas em 1597 e uma em 
1605. Em Lião, em 1602, surge a edição francesa. 

Para além das descritivas geográfico-antropológicas encontramos a 
tradução de impressos portugueses sobretudo nas áreas da historiografia e 
da doutrina da Expansão. 

As duas primeiras Décadas da Asia de João de Barros13, impressas 
em Lisboa nos anos de 1552 e 1553 surgem em edição italiana em Vene
za, 1565 e 1572. As partes geográficas da obra de João de Barros surgem 
também em italiano, em Veneza, 1563. 

A História do Descobrimento e Conquista da índia pelos Portugue
ses de Fernão Lopes de Castanheda14, editada em Coimbra, 1551-1561, 
surge em italiano em Veneza, 1578. E a partir destas edições italianas de 
João de Barros e Castanheda, seguem-se outras traduções e edições na 
Europa. 

A obra do jesuíta Duarte de Sande -De Missione Legatorum, Macau, 
1590, é parcialmente traduzida e editada em inglês, em Londres, 1599, 
com o título de Excellent Treatise of the Kingdom of China. 

A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, escrita provavelmente entre 
os anos de 1568 e 1578 é impressa pela primeira vez em Lisboa, 1614. A 
tradução espanhola surge em Madrid, 1620, tendo mais cinco edições na 
Espanha do século XVII . A primeira edição francesa é de Paris, 1628 e em 
1645 volta a ser editada. Na restante Europa sucedem-se as edições 
parciais. Londres, 1625 e mais três edições inglesas em Seiscentos. Em 
Amesterdão, 1662, surge a edição holandesa e em 1653 e 1656 novas 

1 2 Veja-se, Conde de Ficalho - Garcia de Orta e o Seu Tempo, Lisboa, I . Nacional, 1886, 
pg. 367 a 392. 

13 Sobre João de Barros, veja-se, A.A. Banha de Andrade - João de Barros Historiador 
do Renascimento Português de Quinhentos, Lisboa, APH, 1980; CR. Boxer - João de 
Barros Portuguese Humanist and Historian of Asia, N. Delhi, C.P.C, 1981 e A. Borges 
Coelho - Tudo é Mercadoria: Sobre o Percurso e a obra de João de Barros, Lisboa, 
Caminho, 1992 e João de Barros: Vida e Obra, Lisboa, C.D.P, 1997. 

1 4 Veja-se, Ana Paula Menino Avelar - Fernão Lopes de Castanheda: Historiador dos 
Portugueses na índia ou Crónica do governo de Nuno da Cunha?, Lisboa, Cosmos, 1997. 
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edições. Também em Amesterdão, 1671, é impressa a primeira edição 
alemã havendo durante o século XVII mais quatro edições nesta língua 1 5. 

A terceira via passa pelos quadros portugueses ao serviço de outras 
coroas europeias e das suas obras manuscritas e impressas. Uma diáspora 
europeia sobretudo de quadros práticos e técnicos de náutica e de carto
grafia (pilotos, mestres, cartógrafos, oficiais de construção naval) bem 
difícil de acompanhar e dimensionar. 

Apenas os nomes mais sonantes da marinharia correspondem, no 
século X V I , a "60 ao serviço de Espanha, 25 ao serviço de França e 6 ao 
serviço de Inglaterra"16. Na Espanha, França e Inglaterra dos séculos 
XVI e dos inícios do X V I I , a comunidade de técnicos e de cientistas 
estrangeiros mais numerosa na náutica, cartografia e construção naval é a 
portuguesa17. 

Entre os quadros portugueses ao serviço de Espanha destacam-se 
Francisco Faleiro e Cristóvão da Costa já mencionados a propósito de 
edições em língua castelhana, mas também Diogo Ribeiro, cosmógrafo 
mor da Casa das índias em Sevilha, a partir de 1523 ou o navegador e 
geógrafo Pedro Fernandes de Queirós (c.1565-1615), autor de várias 
obras manuscritas de náutica, nos anos de 1595 a 1610. 

Manuscrita fica também a obra de João Afonso La Cosmographie 
avec VEspere et le regime du Soleil et du Nord, de cerca de 1542 que 
reproduz, em francês, as tábuas do Regimento português editadas em 
Évora, 1516. 

A quarta via é de certo modo uma paralela complementar da ante
rior, ou seja, os quadros da restante Europa ao serviço ou envolvidos na 
Expansão marítima e mercantil dos portugueses. 

São sobretudo mercadores e missionários jesuítas com a hegemonia 
da comunidade italiana seguida da espanhola e de poucos holandeses, 
franceses, alemães, polacos, etc. 

Quadros de informação preciosa e actualizada. Como vemos no caso 
de Girolamo Sernigi e das suas Cartas de Lisboa, de 10 de Julho e 29 de 
Agosto de 1499 sobre a primeira viagem de Vasco da Gama à índia 1 8 . 

1 5 Veja-se F. Leite de Faria -As muitas Edições da "Peregrinação" de Fernão Mendes 
Pinto, Lisboa, A.P.H., 1992. 

1 6 A. Teixeira da Mota - A Evolução da Ciência Náutica Durante os Séculos XV-XVI na 
Cartografia Portuguesa da Época, Lisboa, A.C.L., [961, pg. 11. 

1 7 Sobre esta comunidade em Espanha, veja-se J.L.Lopez Pinero - Ciência y Técnica en 
la Sociedad Espanola de los Siglos XVI y XVII, Barcelona, Ariel, 1979 e para França, 
Luís de Matos — Les Portugais em France au XVI Siècle: Etudes et Documents, 
Coimbra, I . Universidade, 1952. 

1 8 Veja-se Carmen Radulet - Os Descobrimentos Portugueses e a Itália, Lisboa, Vega, 
1991 e Vasco da Gama, la Prima Circunnavigazioni delVAfrica ¡497-1499, C. di 
Castello, Diabasis, 1999. 
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Com o bolonhês Ludovido de Varthema e o Itinerário, Roma, 1510 ou o 
Florentino Giovanni da Empoli (1483-1517) e as suas Cartas de Lisboa e 
de Cochim para Florença, em 1514 e 1515, onde se dá conta da chegada 
dos portugueses ao litoral da China, logo em impresso de Florença, 1516 
da segunda das Cartas19. 

No plano da geografia descritiva dos mercadores a obra paradigmá
tica de divulgação europeia da Expansão Portuguesa é o Itinerário, 
Amesterdão, 1596, de J. H. van Linschoten. Depois da primeira edição 
holandesa surge logo em 1598 a edição inglesa, em 1599, a latina, a 
alemã nos anos de 1598, 1599 e 1600 e a primeira edição francesa em 
Frankfurt, em 1610. 

Do imenso mundo da internacional universitária latina que é a Com
panhia de Jesus, destaco a mero título de exemplo, apenas duas figuras 
com alta dimensão cultural no universo da Expansão Portuguesa. 

O primeiro dicionário de chinês numa língua ocidental é o manus
crito Dicionário Português-Chinês20, nascido em Macau nos anos de 
1580 a partir de uma equipe coordenada pelo jesuíta italiano Miguel 
Ruggiero (1543-1607). A primeira gramática portuguesa de tupi impressa 
em Coimbra, 1595, Arte de Grammatico da Lingoa mais usada na Costa 
do Brasil é da autoria do jesuíta espanhol José de Anchieta (1534-1597). 

A quinta via de impacte europeu da Cultura Portuguesa da Expansão 
reside na recolha e na restrita circulação de manuscritos portugueses em 
círculos europeus de elite política, económica e cultural. Círculos huma
nistas do Centro Norte da Europa e de Itália que acumulam e/ou traduzem 
manuscritos portugueses como o da colecção de textos náutico-geográficos 
denominada Livro de Vaentim Fernandes, a cópia da carta-padrão denomi
nada Planisferio Cantino, de 1502, o denominado Codex Bratislavensis 
com materiais sobre a Expansão Portuguesa de 1494 a 1519, âArs Náutica, 
cl570, de Fernando Oliveira, etc. 

A sexta via, sem dúvida a mais frequente, mas também a mais difícil 
de historiar tem a ver com a informação oral-vivencial, com a circulação 
e colecção de peças e de coisas exóticas transmitidas à Europa pela 
Expansão Portuguesa. 

Uma vez mais vamos tão só aflorar alguns casos. Nos anos de 1530 
aparecem os primeiros jardins botânicos de plantas exóticas orientais (em 

1 9 Veja-se Marco Spallanzani - Mercanti Fiorentini nell'Asia Portughese, Firenze, 
Scelte, 1997. 

2 0 Sobre esta obra ainda inédita, Veja-se Paul Fu-Mien Yang - The Portugueses-Chinese 
Dictionary of Michele Rttggieri and Matteo Ricci: A Historical and Linguist 
Introduction, Taipe, A. Sínica, 1989 e Luís Filipe Barreto - Macao, an Inter Culture 
Border in the Ming Period in Ming Qingyanjiu, Nápoles, I . Orieniale, 2000. Sobre os 
dicionários português-chinês, veja-se João de Deus Ramos - Estudos Luso-Orientais, 
Lisboa, A.P.H., 1996, pg. 109-118. 
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1528 a quinta da Bacalhoa de Brás de Albuquerque, em 1539 a da Penha 
Verde de D. João de Castro, as colecções de Amato Lusitano) e as pri
meiras colecções regulares europeias de livros e de raridades asiáticas e 
de além-mar. Lisboa, Antuérpia, Florença, Roma, são alguns dos lugares 
de constituição e de troca destas bibliotecas e colecções de exotismos e 
instrumentos. 

Ao longo da segunda metade de Quinhentos são editadas recolhas de 
gravuras sobre os diferentes tipos de vestuário e de aspecto físico dos 
homens extra-europeus, uma espécie de iconografia das descritivas geo
gráficas com os portugueses a serem o intermediário chave21. 

Desde François Deseipz -Recueil de la Diversité des Habits 
Paris, 1562, até Cesare Vecellio - Degli Habiti Amichi e moderni di 
diverse parte dei mondo, Veneza, 1590, passando por entre outros, 
Abraham de Bruyan - Omnium poeme gentium imagines, Colónia, 1577 e 
Antuérpia, 1581, a iconografia europeia começa a criar um banco de 
dados relativamente amplo e seguro. 

No caso da iconografia europeia sobre a Ásia, a ligação à interme
diária dimensão cultural da Expansão Portuguesa é bastante manifesta, 
por exemplo, nas gravuras de 1595 de B.van Dentecum que acompanham 
as edições citadas de J.H.van Linschoten ou na obra de C. Vecellio de 
Veneza, 1590 que apresenta um dos daimios japoneses da embaixada de 
1582 no Conselho de Veneza, em 1585 e alguns chineses copiados de 
imagens chinesas recebidas certamente em Itália, a partir de Macau. 

IV 

Agora vamos, de um modo breve, observar a paisagem interna de 
cada um dos campos começando pelo técnico-prático da marinharia. A 
marinharia, ou seja, o saber objectivo e útil directamente implicado com 
a navegação é um campo feito de náutica, cartografia e construção/arqui¬
tectura navais. 

A astronomia náutica 2 2 apresenta como tipos essenciais de obras, os 

2 1 Veja-se Marília Santos Lopes - Portugal: Uma Fonte de Novos Dados - A Recepção 
dos Conhecimentos Portugueses sobre África nos Discursos Alemães dos Séculos XVI 
e XVU in Mare Liberum, Lisboa, CNCDP, 1990, n .M, pg. 205 a 308 e Coisas 
Maravilhosas até Agora Nunca Vistas, para uma Iconografia dos Descobrimentos, 
Lisboa, Quetzal, 1999. 

2 2 Veja-se Luís de Albuquerque - Introdução à História dos Descobrimentos, Coimbra, 
Atlântida, 1962 e Curso de História da Náutica, Coimbra, Almedina, 1972; Antonio 
Barbosa - Novos Subsídios para a História da Ciência Náutica Portuguesa da Época 
dos Descobrimentos, Porto, I.A.C., 1948; A. Fontoura da Costa - A Marinharia dos 
Descobrimentos, Lisboa, E.C.M.,1983; A. Teixeira da Mota - Os Regimentos do 
Cosmógrafo-Mor de 1559 a 1592 e as Origens do Ensino Náutico em Portugal, 
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Livros de Marinharia23, os Roteiros24, os Diários de Navegação25 e os 
Guias Náuticos. São obras vocacionadas para a formação e a informação 
da navegação astronómica. Todas escritas em português e quase todas, na 
época, manuscritas. A excepção reside nos Guias Náuticos como os cha
mados de Munique e de Évora, impressos em Portugal, cerca de 1509 e 
1516, que são obras de exposição didáctica das regras da astronomia com 
implicação à náutica 2 6. 

Os Roteiros, os Diários de Navegação e os Livros de Marinharia, 
ficam, na época, manuscritos em Portugal. São obras de informação 
revolucionária sobre as latitudes, os ventos, as marés, as correntes e as 

Lisboa, A.Ciências, 1969 e O Regimento da Altura de Leste-Oeste de Rui Foleiro, 
Lisboa, E.C.M., 1986. 

23 Os Livros de Marinharia são obras colectivas compostas por uma parte formativa e 
normativa, com regimentos para a determinação das latitudes e regras sobre a agulha 
de marear, e por uma parte informativa com Roteiros, oceânicos e de costa, e múltiplos 
dados práticos de pilotagem como singraduras, conhecenças, levantamentos dc fundos, 
etc. 
São obras colectivas e acumulativas em que os autores e as datas apresentadas 
correspondem ao nome de um dos relactores (redactor final ou maioritário) e á época 
provável em que findou a sua máxima actualização/utilização. 
O quadro documental dos livros de marinharia inclui o de cerca de 1512-1513 de 
Francisco Rodrigues, os de meados do século X V I chamados de João de Lisboa, André 
Pires e Manuel Alvares, os de início da segunda metade de Quinhentos, ditos de Pêro 
Vaz Fragoso e de Bernardo Fernandes, o ainda inédito, de cerca de 1587, o de Gaspar 
Moreira dos inícios do século X V I I e os de cerca de 1605-1607 e 1635, editados por 
Gabriel Pereira com o título de "Roteiros Portugueses da Viagem de Lisboa à índia 
nos Séculos XVI e XViJ, Lisboa, I . Nacional, 1898. 
Sobre a natureza dos Livros de Marinharia, veja-se Luís de Albuquerque - Estudos de 
História, vol.V, Coimbra. I . Universidade, 1977. 

2 4 Os Roteiros são traçados ideais das derrotas apurados processual e colectivamente, 
veja-se A. Teixeira da Mota - Evolução dos Roteiros Portugueses Durante o Século 
XVI, Lisboa, J.I.U., 1969, e S, Daveau - La Geographie dans les Roteiros Portugais du 
Xv au XVI siècles, Lisboa, C.E.G., 1988. 

2 5 Diários de Navegação são textos de anotação, dia a dia, dos elementos náuticos mais 
relevantes da viagem. Descritivas da vivência concreta cada vez mais ricas e 
pormenorizadas à medida que avançamos nos finais de Quinhentos e nos inícios de 
Seiscentos. Desse quadro documental mais valioso destacam-se Diários de Navegação 
da Carreira da índia nos anos de 1595, 1596, 1597, 1600 e 1603, ed. Quirino da 
Fonseca, Lisboa, A.C.L, 1938 e Viagens do Reino para a índia e da Índia para o Reino 
(1608-1612), ed. H. Leitão, Lisboa, A.G.U., 1957-1958, 2 vols. Veja-se Joaquim 
Rebelo Vaz Monteiro - Uma Viagem Redonda da Carreira da índia (1597-1598), 
Coimbra, I , Universidade, 1985. 

2 6 São os dois mais antigos Guias Náuticos sendo o segundo uma versão acrescentada e 
melhorada do primeiro. No essencial, são obras compostas pela exposição da deter
minação da latitude pela Polar, o "Regimento da Estrela do Norte", da determinação da 
latitude pela altura meridiana do Sol, o "Regimento da Declinação do Sol", de tábuas 
solares e da tradução portuguesa da Sphaera Mundi de J. de Sacrobosco. Veja-se Luís 
de Albuquerque - Os Guias Náuticos de Munique e Évora, Lisboa, J.I.U., 1965. 
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rotas dos Oceanos Atlântico, Índico e Pacifico. Saber prático e utilitário 
fruta da investigação aplicada da revolução da náutica astronómica no 
Atlântico ou da recolha sistematizada de dados das náuticas asiáticas. 

Os Roteiros de navegação oceânica, como a anónima Rota de Portu
gal para a índia, de cerca de 1530 ou o Roteiro de Lisboa para a índia 
de Diogo Afonso, de cerca de 153527, são o corpo por excelência da náu
tica astronómica. Estas instruções para um caminho ideal nos mares 
assentam nos valores sistemático e controlado da latitude como elemento 
regulador decisivo da rota. 

A cartografia é a representação parcial ou total da terra segundo 
uma escala mumericamente definida e determinadas convenções. 

A cartografia portuguesa dos séculos XVI e X V I I é formada por um 
conjunto de Cartas Náuticas de grande precisão nos complexos marítimos 
costeiros e com a máxima elucidação dos núcleos geográficos com 
importância para a navegação (cabos, baias, golfos, ilhas, portos). 

Esta cartografia exprime a explosão informativa sobre a hidrografia 
e as massas litorais do planeta. Revolução informativa que é consequên
cia da comunicação marítima, regular e continua, entre partes dos dife
rentes oceanos, continentes e civilizações. 

A cartografia náutica portuguesa nasce nos meados do século XV, a 
partir da herança mediterrânica da "carta-portulano" traçada de acordo 
com rumos magnéticos e distâncias estimadas, em ligação com a navega
ção astronómica. Por isso as cartas náuticas portuguesas são rumadas mas 
possuem uma ou mais escalas de latitudes.. 

Este compromisso da carta náutica rumada com as necessidades da 
náutica astronómica leva à graduação do equador, daí resultando uma 
nova espécie de carta rumada, com pequenos quadrados formados pelos 
paralelos e pelos meridianos. 

A introdução das escalas de latitudes é a grande inovação técnica 
portuguesa na cartografia do século X V I . Existem ainda outras inovações 
portuguesas como, por exemplo, os planos hidrográficos com vistas de 
costas rebatidas no plano horizontal e o registo de sondas28. 

Para além destas inovações técnicas, a cartografia náutica portuguesa 

2 7 O primeiro dos Roteiros citado faz parte do Livro de Marinharia, Tratado da Agulha de 
Marear de João de Lisboa, ed. B. Rebello, Lisboa, L.Silva, 1903 e o segundo pode 
encontrar-se em A. Fontoura da Costa - Roteiros Portugueses Inéditos da Carreira da 
índia do Século XVI, Lisboa, A.G.C., 1940, pg. 31-32. Veja-se Max Justo Gueses - A 
Carreira da india - Evolução do seu Roteiro, Sep. Navigator, n.° 20, Rio de Janeiro, 1985 

2 8 Veja-se Armando Cortesão - Cartografia e Cartógrafos Portugueses dos Séculos XV e 
XVI, Lisboa, S. Nova, 1935, 2 vols, e História da Cartografia Portuguesa, Lisboa, 
J.I.U., 1961-1971, 2 vols; A. Cortesão e A. Teixeira da Mota - Portugaliae Moniinenla 
Cartographica, Lisboa, 1960, 6 vols; A. Pinheiro Marques - Origem e Desenvolvi
mento da Cartografia na Época dos Descobrimentos, Lisboa, I . Nacional, 1987. 
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dos séculos X V I e X V I I , é uma imensa revolução informativa sobre os 
espaços oceânicos e litorais nos mundos extra-europeus. 

Esta revolucionária cartografia dos litorais africanos, americanos e 
asiáticos, em constante progressão, dos inícios do século XVI aos anos 
trinta do século XVII , resulta, quer da maior frequência das viagens marí
timas e contactos mercantis e culturais dos portugueses, quer de ligações 
à marinharia e cartografia árabes, malaias, javanesas, chinesas e japone
sas. Circulação de informação, sínteses e ligações alcançadas pela parce
ria económica local e pela miscigenação 2 9. 

Os Tratados Práticos de Construção Naval são conjuntos de modelos e 
de regras de saber fazer. Enunciados breves dos procedimentos adequados à 
boa produção da máquina por excelência do Renascimento Português que é 
o navio (caravela, nau, galeão) através de princípios gerais de natureza nor
mativa e quantitativa30. Princípios de ordenação e de normalização técnico-
-prática que vemos, por exemplo, no anónimo Livro Náutico dos finais do 
século X V I , no Livro das Traças de Carpintaria, 1616 de Manuel Fernan
des31, nas ainda inéditas "Regras Gerais para Navio" nas Curiosidades de 
Gonçalo de Sousa, que reúne materiais que vão de 1572 a 1635. 

V 

O campo teórico-crítico da cientificidade é formado por uma com
ponente essencial de marinharia que designamos por Sabedoria do Mar e 
por uma componente quantitativamente secundária de Matéria Médica 3 2 

composta pelos Colóquios dos Simples e Drogas da Índia, Goa, 1563, de 
Garcia de Orta (1503-2563) e pelo Tratado de las Drogas Y Medicinas de 
las Índias Orientales, Burgos, 1578, de Cristóvão da Costa (c. 1526-1593). 

A Sabedoria do Mar é um conjunto de obras teóricas de marinharia, 

2 9 Veja-se, por exemplo, Luís Filipe Barreto - Cartografia de Macau (Séculos XVI e 
XVII), Lisboa, M.M. , Lisboa, 1997 e A. Pinheiro Marques - A Cartografia Portuguesa 
do Japão (Séculos XV! e XVII), Lisboa, I . Nacional, 1996. 

30 Veja-se J.G.Pimentel Bararta - Introdução à Arqueologia Naval. Lisboa, C.E.M, 1973 
e Estudos de Arqueologia Naval, Lisboa, 1. Nacional, 1989, 2 vols.Luís Filipe Barreto 
- Os Navios dos Descobrimentos, Lisboa, Cooneios de Portugal, 1991; Quirino da 
Fonseca - A Caravela Portuguesa, Lisboa, M.M., 1978, 2 vols. 

3 1 O Livro Náutico foi parcialmente publicado por Henrique Lopes de Mendonça -
Estudos sobre Navios Portugueses dos Séculos XV e XVI, Lisboa, A.R.Ciências, 1892 e 
a obra de Manuel Fernandes tem uma edição fac-similada do manuscrito, Lisboa, 
A.Marinha, 1989. 

3 2 Sobre Garcia de Orta e Cristóvão da Costa, veja-se Luís Filipe Barreto -
Descobrimentos e Renascimento - Formas de ser e de pensar nos séculos XV e XVI, 
Lisboa, 1. Nacional, 1982, pg. 255 a 295 e Caminhos do Saber no Renasco«imento 
Português: Estudos de História e Teoria da Cultura, Lisboa, 1. Nacional, 1986, pg. 1Ü9 
a 201, bem como a bibliografia aí aindicada. 
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ou seja, de náutica, de cartografia e de construção-arquitectura navais 
produzidas por Duarte Pacheco Pereira (c.1460-1533), D. João de Cas
tro (1500-1548), Pedro Nunes (1502-1578) e Fernando Oliveira (1507¬
-1581?). 

Muitos outros autores de uma forma pontual e externa compartici
pam na Sabedoria do Mar, como vemos, por exemplo, no caso das críti
cas a Pedro Nunes, desenvolvidas, entre outros, pelo humanista Diogo de 
Sá no De Navigationi Libri Tres, Paris, 1549 e o cartógrafo André 
Homem, em correspondência dos anos de 1560. No entanto, os quatro 
autores apontados formam o núcleo da Sabedoria do Mar. 

O campo teórico-crítico apresenta uma lógica de controvérsia frente 
a problemas deixados em aberto ou nem sequer abordados ao nível técni
co, prático, empírico. 

Na matéria médica trata-se de transcender acumulações informativas 
do tipo Roll de Çertas Drogarias, 1516, de Tomé Pires ou Informação de 
todas as Drogas que vão para o Reino, cl545 de Simão Alvares. Trans
cendência do empírico através de uma investigação e descrição sistemáti
cas da farmacopeia asiática conhecida pelos europeus, de uma compara
ção exaustiva deste novo horizonte quinhentista com as heranças clássica, 
islâmica, medieval e também de digressões científico-filosóficas. Garcia 
de Orta e Cristóvão da Costa procuram assim fundamentar crítica e teori
camente, o novo horizonte à mão da medicina europeia. 

A Sabedoria do Mar prolonga e transcende o mundo de temas e de 
problemas do campo técnico-prático. São então teorizadas, investigadas, 
crítica e sistematicamente, questões silenciadas ou simplificadas ao nível 
prático, como, por exemplo, a declinação magnética da agulha de marear, 
a tipologia de projecção cartográfica, a teoria das marés ou a questão da 
proporção entre terra e mar no todo do Globo. 

A propósito destes e doutros problemas mais teóricos de marinharia, 
as quatro figuras essenciais da Sabedoria do Mar criam novos horizontes 
à ciência do Renascimento, abrem perspectivas de investigação triunfan
tes no futuro (casos do magnetismo terrestre ou da projecção Mercator) e 
levam à elaboração de uma filosofia da ciência em torno dos fundamentos 
do saber objectivo/verdadeiro a que chamamos Experiencialismo. 

O Experiencialismo é uma teoria e metodologia do conhecimento 
verdadeiro fundada no princípio regulador da experiência como categoria 
nuclear de todo o programa do saber desde a origem à prova, desde a des
crição à explicação fenomenais. 

O Experiencialismo é, em si mesmo, uma controvérsia entre funda
mentalmente duas vias. A via do experiencialismo como empiria senso
rial frente à via do experiencialismo como racionalismo crítico-experien-
cial. Este combate de programas de conhecimento desenrola-se nos 
mundos da astronomia náutica, da representação cartográfica e da enge-
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nharia naval, ou seja, nos sectores chave da investigação científica e da 
tecnologia de ponta do Renascimento Português 3 3. 

O que separa os dois programas de experiencialismo é, antes de mais, 
o sentido atribuído por cada um ao conceito de experiência. Para o 
empirismo sensorial a experiência é: 1) vivência/acção individual de cada 
ser humano; 2) acumulação informativa de dados da realidade; 3) evidência 
da observação imediata e qualitativa. Pelo contrário, para o racionalismo 
experiencial, a experiência é; 1) observação quantitativa (maioritária) ou 
qualitativa (minoritária) repetida, comparada, pluripessoal e transmissível 
com fundamentação; 2) acumulação de dados da realidade que devem ser 
criticamente interrogados pois não constituem em si mesmo qualquer 
evidência ou certeza mas tão só uma recolha de quadro fenomenal; 3) acção 
especializada do ser humano no seu domínio de mundo e vida. 

Entre o experiencialismo sensorial-empírico de um Duarte Pacheco 
Pereira e de um Fernando Oliveira e o experiencialismo crítico-racional 
de D. João de Castro e Pedro Nunes, encontramos uma oposição no con
ceito e na hierarquia de funções da experiência. 

O experiencialismo no programa empirista sensorial absolutiza e 
centraliza a experiência. Toma os sentidos e a prática como concretização 
máxima da experiência e a observação qualitativa da natureza física ou 
humana, como uma resultante da vivência e da evidência. Tudo o mais, 
muito em especial a matemática e a razão teórica, aparece como oponente 
à transparência do experiencia!- em pírico-sensorial. 

O experiencialismo crítico-racional tende, pelo contrário, a comple-
xificar a experiência. Não se trata de anular a experiência empírica e sen
sorial mas sim de a considerar tão só um nível elementar e dominado do 
problema. 

A partir do jogo de oposições complementares entre experiência-
-razão-matemática, o racionalismo experiencial promove a observação mais 
quantitativa que qualitativa da natureza. A experiência toma-se observação 
provocada, repetida, controlada, calculada. Processo crítico e problemático 
destinado a transcender as transparências e os imediarismos empíricos. 

O racionalismo experiencial de D. João de Castro e de Pedro Nunes 
considera a verdade como uma difícil e problemática conquista explica
tiva do real. Um processo aberto a múltiplos obstáculos e erros, entre 
eles, o da aparência sensorial que é necessário transcender através da coe
rência teórica (do tipo lógico-matemático) e da correspondência e coim-
plicação fenomenal enquanto observação instrumental quantitativa. 

Os problemas colocados e resolvidos pelo experiencialismo da cultu-

33 Sobre esta controvérsia veja-se Luís Filipe Barreto - Os Descobrimentos e a Ordem do 
saber, Lisboa, Gradiva, 1987, pg. 55 a 97 e Experiência e Experiencialismo no 
renascimento Portugiês in Logos - Enciclopédia luso Brasileira de Filosofia, Lisboa, 
Verbo, 1990, pg. 407 a 415. 
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ra da expansão representam uma forte crítica às metodologias dominantes 
no Renascimento. Críticas ao realismo empírico mas também às metodo
logias do Humanismo e da Escolástica, centradas no inquérito filológico e 
no princípio da autoridade hierárquica dos enunciados e dos grandes 
autores/autoridades. 

VI 

O campo geográfico-antropológico é composto por quatro grandes 
séries 3 4. A primeira, quantitativamente dominante mas qualitativamente a 
menos rica em informação e formulação, é a das Cartas-relatório. Cartas-
-relatório que são um sintético boletim informativo, local e pontual, 
muito ligado à situação institucional do Estado expansionista ou da Igreja 
missionária. A propósito de uma feitoria-fortaleza, de um negócio ou da 
vida de uma residência ou de um seminário surgem pontual e fragmenta
riamente alguns dados de natureza geográfica e antropológica sobre 
sociedades, paisagens e culturas de África, da Ásia ou do Brasil. 

A segunda série, quantitativamente também a segunda mais fre
quente e em termos qualitativos a mais rica de informação e de formula
ção geográfico-antropológica é a dos Tratados. Tratados locais ou glo
bais, sobre o homem e a natureza de partes de África, Ásia e América. 

Estes Tratados são descritivas sistemáticas de aspectos das realida
des natural e social. Assuntos abordados tanto no plano global, caso por 
exemplo de O Livro das Cousas da Índia de Duarte Barbosa e da Suma 
Oriental de Tomé Pires, escritos entre 1511 e 1516, como no plano local 
com, por exemplo, a Relação de Bisnagar, c. 1518-1520, de Domingos 
Pais, que descreve o reino Hindu de Vijaynagar, os Tratados da Provín
cia do Brasil e da Terra do Brasil, de cerca de 1568-1570, de Pêro de 
Magalhães de Gandavo, o Tratado dos Rios de Guiné do Cabo Verde, de 
1594, de André Álvares de Almada, a Relatione dei Reame di Congo, 
Roma, 1591 de Duarte Lopes e F. Pigaffeta ou a Etiópia Oriental, Évora, 
1609 de Frei João dos Santos35. 

3 4 Para uma visão global sobre este universo de geografia descritiva e antropológica, 
veja-se Luís Filipe Barreto - A Ordem do Saber na Antropologia dos Descobrimentos 
Portugueses in autores vários - A Ciência e os Descobrimentos, Lisboa, JNICT, 1996, 
pg. 25 a 67; H. Cidade - A Literatura Portuguesa e a Expansão Ultramarina, 
Coimbra, A. Amado, 1963-1964, 2 vols: J. Castro Osório - O Além-Mar na Literatura 
Portuguesa, Lisboa, Gama, 1948. 

3 5 Sobre estas geografias antropológicas em relação à Ásia e Brasil veja-se Luís de 
Albuquerque, A L. Ferronha, J. S. Horta e R. Loureiro O Confronto do Olhar, Lisboa, 
Caminho, 1991 e Luís Filipe Barreto - O Brasil e o índio na Geografia dos 
Descobrimentos Portugueses- Século XVI, Sep. Revista da UNL, Lisboa, 1992-1993 e 
Lavrar o Mar: os Portugueses e a Ásia, Lisboa, CNCDP, 2000, pg. 61 a 97; José da 
Silva Horta - A Representação do Africano na Literatura de Viagens, do Senegal à 
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Rico e imenso comjunto de obras que pode tomar mil e uma formas 
que vão desde o organização conjunta de tratados descritivos global e 
local, natural e social, como vemos, por exemplo, em 1587, com Gabriel 
Soares de Sousa e a sua Notícia do Brasil. Descrição verdadeira da costa 
daquele estado que pertence à Coroa do Reino de Portugal, sítio da Baia 
de todos os santos e fertilidade daquela província, com relação de todas 
as aves animais, peixes, bichos e costumes dos gentios muito certa e 
curiosa. Até, pelo contrário, à especialização local natural ou local antro
pológica como surge no jesuíta Fernão Cardim, em 1584, com respecti
vamente, Do Clima e Terra do Brasil e Do Princípio e Origem dos índios 
do Brasil e de seus costumes, adoração e cerimónias*6. 

Pluralidade destes Tratados descritivos que pode mesmo tomar a 
forma de inventário de contrastes e de diferenças frente à condição euro
peia, como é o caso do Tratado...contradições e costumes entre a gente 
de Europa e esta província de Japão, 1585 de Luis Fróis, S.J. ou envere
dar pela exposição especializada da espiritualidade, neste caso indiana, 
como vemos com o Tratado sobre o Hinduísmo, c. 1616 de Gonçalo Fer
nandes Trancoso, S. J e o Tratado dos Deuses Gentílicos c. 1618, de 
Manuel Barradas, S.J. 

A terceira série é composta pelos Vocabulários, Gramáticas, Dicio
nários de línguas de África, Ásia e América 3 7. Nos inícios, recolha breve 
e pontual de algumas palavras para o dia a dia, em especial mercantil, 
como logo vemos no Vocabulário Malaiala que acompanha o relato da 
primeira viagem de Vasco da Gama à índia em 1497-1499. 

A partir de meados de Quinhentos é toda uma investigação sistemá
tica que surge, por exemplo, nas obras de Henrique Henriques S.J, (1520¬
-1600), Arte da Gramática da Língua Malabar, c. 1561 e Vocabulário da 
Língua Malabar, c. 1570, w Arte Tamulica-Portuguesa, c. 1560 de Bal
tazar da Costa S.J. (1538-1580), no Vocabulário da Língua Brasílica, c. 
1570 de Leonardo do Vale S.J. (1538-1591), nay\r/e de Grammatico da 
língua mais usada na costa do Brasil, Coimbra, 1595 de José de Anchieta 
S.J. (1534-1597, na Arte da Língua Brasílica, Lisboa 1621 de Luis 
Figueira S.J. (c.1574-1643). 

Serra Leoa (1453-1508), Sep. de Mare Liberum, n~2, Lisboa, 1991, pg. 209 a 339 e O 
Africano: Produção Textual e Representações (Séculos XV-XVI1) in Condicionantes 
Culturais da Literatura de Viagens, ed. F. Cristóvão, Lisboa, Cosmos, 1999, pg. 262 a 
301; Guilhermo Glucci - Sem Fé, Lei ou Rei: Brasil 1500-1532, Rio de Janeiro, 
Rocco, 1993; W.G.L.Randles - L"lmage du Sud-Est African dans la Littérature 
Européenne au XVISiècle, Lisboa, C.E.H.U., 1959. 

3 6 Veja-se a recente edição de Fernão Cardim - Tratados da Terra e Gente do Brasil, ed. 
Ana Maria Azevedo, Lisboa, CNCDP, 1997. 

3 7 Veja-se, entre outros, David Lopes - Expansão da Língua Portuguesa no Oriente nos 
Séculos XVI, XVII, XVIII, Porto, Portucalense, 1969. 
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Os mesmos resultados são alcançados para as grandes línguas da 
Ásia Oriental, desde o colectivo Dicionário Português-Chinês, nascido 
em Macau, nos anos de 1580-1582, até aos Dicionários dos anos de 
1620-1630, Portugués-Vietnamita, de António Barbosa S.J e Vietnamita-
-Português de Gaspar do Amaral S.J. (1595-1645), passando pelo Dictio-
narium Latino Lusitanium ac Iaponium, Amacusa, 1595, o Vocabulário 
da Língua de lapan, Nagasaqui, 1603-1604 ou a Arte da Língua de 
lapam, Nagasaqui, 1604-1608 e a Arte Breve da Língua lapoa, Macau, 
1620, ambos de João Rodrigues S.J. (1561-1633). 

Estudo sistemático das línguas desenvolvido pelos missionários, em 
especial jesuítas. Estudo directamente implicado à missionação que leva 
ao aparecimento de extensões desta série como no caso dos Catecismos 
em Tamil por Henrique Henriques S.J., em Coulão, 1576; em chinês, nos 
anos de 1581-1582, em Macau; em língua japonesa, em Nagasaqui, 1600 
e na língua tupi de Marcos Jorge S.J. e de Leonardo do Vale S.J. que data 
de cerca de 1574, Doutrina cristã na língua do Brasil. 

Exercícios de tradução que não se restringem à cultura cristã e 
envolvem as culturas clássica e moderna. O Tratado de Lógica/Ming Li 
Tam, de Aristóteles surge em Gangzhou, 1631, traduzido por Francisco 
Furtado S.J. (1587-1653), responsável pela edição chinesa em 10 volu
mes de Cursus Conimbricensis. O Tratado de Astronomia/Tian Wen Lue 
de Manuel Dias S.J. (1574-1659), Beijing, 1615 é a primeira obra em 
chinês a apresentar o telescópio. 

Traduções não apenas do português e do latim para línguas não 
europeias, mas também dessas mesmas línguas para o universo cultural 
europeu. Em Macau, nos anos de 1581-1582 uma equipe coordenada por 
M . Ruggieri inicia a tradução para latim do Da Xue/ O Grande Ensina
mento de Confúcio (551-479 AC). A segunda tradução desta obra do 
mandarim para latim, começada por volta dos anos de 1630, é da autoria 
de Inácio da Costa S. J. (1603-1666), Sapientia Sinica, Paris, 1662. Dos 
mesmos anos de 1630 são as traduções para português de literatura india
na por Francisco Garcia S.J. (1580-1659) O Homem das Trinta e duas 
Perfeições e Outras Histórias. 

A quarta série é a dos Relatos de viagem terrestre e marítima. Nar
rativas e descritivas de passagem que vão sumariando dados geográfico-
-antropológicos, como vemos no caso da Verdadeira Informação das 
Terras do Preste João das índias, Lisboa, 1540, de Francisco Álvares, no 
Relato da Navegação e do liíoral do Brasil, dos anos de 1530-1532, de 
Pêro Lopes de Sousa ou nas Cartas do Novo Descobrimento do Grani 
Catayo-Tibete, de 1624-1626, de António de Andrade S.J38. 

3 8 Veja-se, por exemplo, J.N. Carreira - Do Preste João às ruínas do oriente, Lisboa, E¬
-América, 1997; Luis Graça - A Visão do Oriente na Literatura Portuguesa de 
Viagens: Os Viajantes Portugueses e os Itinerários Terrestres (1560-1570), Lisboa, 
I . Nacional, 1983. 
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VII 

O campo doutrinário-ideológico é o lugar do encontro e da transição 
entre a cultura da expansão e as culturas humanista, escolástica e popular 
sobre a expansão. Espaço ideológico e doutrinário que encontra o seu 
mundo de temas e de problemas no valor e no sentido da Expansão e da 
presença portuguesas no mundo39. 

Estes discursos são legitimações, elucidações, interrogações e críti
cas em torno da Diáspora enquanto Mundo de Valores. Elementos que 
surgem nos mais diferentes tipos de discurso através de três formas 
dominantes: Dispersão, Autorização e Concentração. 

Na Dispersão o juízo em torno da diáspora surge pontual e frag
mentariamente, no interior de discursos externos ao horizonte cultural da 
expansão.'É, por exemplo, o que acontece na Comédia Eufrosina, Coim
bra, 1555, de Jorge Ferreira de Vasconcelos onde o fenómeno da mer-
cantilização é oposto à tradicional guerra santa e justa e onde a crescente 
mercantilização dos portugueses na Ásia surge como decadência univer
sal, "também Portugal dessa maneira é índia" são as palavras de J.F. de 
Vasconcelos. 

O mesmo se encontra na primeira História de Portugal4® escrita por 
Fernando Oliveira, cerca de 1581. Este panfleto independentista em torno 
do Portugal antigo e medieval acaba por mencionar a China e o Japão, a 
Guiné e o Brasil, como prova do limitado poder imperial romano. Ou, na 
Chorographia, Coimbra, 1561, de Gaspar Barreiros, uma obra descritiva 
de uma viagem por terra a Itália. O tema da expansão surge pontual
mente, quer como positivo fenómeno de mundialização do cristianismo, 
quer como negativa pobreza produtiva devido à sede da conquista das 
riquezas alheias. 

A Autorização surge nos discursos políticos, jurídicos, e, acima de 
tudo, na historiografia. A história da diáspora representa cerca de 60% da 
historiografia portuguesa de Quinhentos. 

Estas histórias humanistas, de forma exemplar, apresentam récitas 
dos acontecimentos da expansão portuguesa em implicação com normas e 
valores sobre a origem e o sentido da diáspora, como vemos nas obras de, 
entre outros, Gomes Eanes de Zurara (c.1410-1474), Gaspar Correia 
(C.1490-C.1563), Fernão Lopes de Castanheda (c. 1514-1559), João de 
Barros (1496-1570), Damião de Góis (1502-1574), Diogo do Couto 
(1542-1616). 

Para uma visão global do problema, veja-se Maria Leonor Garcia Cruz - Os "Fumos 
da índia "•: Uma Leitura Crítica da Expansão Portuguesa, Lisboa, Cosmos, 1998. 

4 0 Editada recentemente por José Eduardo Franco: O Mito de Portugal: A Primeira 
História de Portugal e a sua Função Política, Lisboa, Roma Editora, 2000. 
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A concentração leva ao aparecimento de autênticas teses sistemáticas 
sobre o sentido e o valor da expansão. Teses de doutrina literária como os 
Lusíadas, Lisboa, 1572, de Luís de Camões 4 1 e a Peregrinação, Lisboa, 
1614, de Fernão Mendes Pinto ou de doutrina política objectiva como os 
dois Diálogos do Soldado Prático, de Diogo do Couto42, o primeiro pro
vavelmente escrito cerca de 1555-1574 e o segundo por volta de 1611¬
-1612, o anónimo Primor e Honra, da Vida Soldadesca no Estado da 
índia, impresso em Lisboa, 1630 ou a Reformação da Milicia e Governo 
do Estado da índia Oriental de Francisco Rodrigues Silveira (c.1558-
-c.1640), com seis redacções manuscritas entre 1599 e 162243. 

O campo doutrinário-ideológico apresenta três grandes constantes. A 
primeira vê a expansão portuguesa a partir de um quadro teológico e 
transcendental. A diáspora marítimo-mercantil sofre uma redução e con
sagração à ideia da Cidade de Deus. Os portugueses em diáspora surgem 
como instrumento de acção divina no mundo, o povo eleito do cristia
nismo moderno e planetário 4 4. 

A segunda constante, em estreita articulação com este ideal de reli
giosidade, faz a propaganda e o elogio do valor político-militar da expan
são. A guerra santa e justa é uma demonstração dos poderes de Portugal e 
da Cristandade. 

A terceira constante afirma a novidade dos tempos e dos mundos 
trazida pela expansão marítima e mercantil dos portugueses. É a propó
sito deste tópico da novidade que melhor surge a ambivalência da dou
trina da expansão. No plano do conhecimento toma-se como positiva esta 
novidade, mas a nível do acontecimento, do comportamento, dos valores 
éticos e do trabalho, esta novidade é, na maior parte dos casos, julgada 
como profundamente negativa45. 

VIII 

A cultura da expansão portuguesa contribui para o Renascimento 
Europeu através de vários elementos chave. Antes de mais, esta cultura 

4 1 Veja-se Martin de Albuquerque - A Expressão do Poder em Luís de Camões, Lisboa, I . 
Nacional, 1988 e J. Borges de Macedo - Os Lusíadas e a História, Lisboa, Verbo, 1979. 

4 2 Veja-se A. Coimbra Martins - Em Torno de Diogo do Couto, Coimbra, B. Geral, 1985. 
4 3 Francisco Rodrigues Silveira - Reformação da Milícia e Governo do Estado da índia 

Oriental, ed. B.N. Teensma, G. Winius e L.F. Barreto, Lisboa, F. Oriente, 1996. 
4 4 Veja-se A. Sousa Costa - O factor Religioso, Razão dos Descobrimentos Portugueses 

in (Actas) Congresso Internacional de História dos Descobrimentos, Lisboa, 1961, vol. 
IV. Pg. 99 a 138. 

4 5 Veja-se Luís de Matos - Os Descobrimentos Portugueses - O Começo da Cultura 
Moderna: Inovação e Mudança in Reflexões sobre História e Cultura Portuguesa, 
Coord. M.C. Ferreira, Lisboa, IPED, 1985, pg. 75 a 134. 
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portuguesa torna-se o mensageiro por excelência do Mundo Renascen
tista. O notícias do Mundo na Europa e o noticiário da Europa no resto do 
Mundo. 

A cultuta da expansão portuguesa, nos mares e litorais de Africa, da 
Ásia e da América, é o intermediário intercultural mais relevante entre os 
finais do século XV e os anos de 1620-1630. 

Ligada a esta dimensão de informador e de tradutor Europa-Mundo 
surge a revolução informativa à escala planetária. Graças a esta rede 
marítimo-mercantil, regular e contínua, dá-se uma explosão informativa 
sobre o homem e a natureza à escala planetária. Pela primeira vez, círcu
los de elite cultural europeia possuem uma imagem e comunicação global 
do mundo. Um banco de dados variado e cada vez mais fundamentado 
que permite à Europa o poder de classificar, nomear, comparar, a reali
dade dos Mundos do Mundo. 

Um outro elemento decisivo da cultura da expansão é o acelerado 
desenvolvimento de certas áreas técnico-científicas. Desenvolvimento 
empírico e limitado, mas mesmo assim, relevante desenvolvimento no 
mundo de Quinhentos, de áreas como a astronomia e a cartografia náuti
cas, a construção naval e militar, a botânica médica, a hidrografia, a geo
grafia e a antropologia. 

A cultura da expansão portuguesa contribui também para a crítica 
racional, sistemática e fundamentada de parte das heranças culturais 
europeias. Em especial a nível informativo, a cultura da expansão funcio
na como martelo crítico e interrogativo de muitos princípios e horizontes 
nucleares do conhecimento herdado da Antiguidade Clássia e da Medie-
validade. Heranças que podem agora, no século XVI , com a cultura da 
expansão, serem parcialmente recusadas ou pontualmente aceites a partir 
de critérios fundados na observação, comparação, razão crítica e expe-
riencial e não no critério mais tradicional, as autoridades. 

É no entanto necessário ver que estes contributos ganham forma e 
sentido no interior de um humus assente em fortes heranças. A novidade 
cultural da Expansão vive num limite de tanta ou mais continuidade que 
descontinuidade. 

Recolocar o universo cultural da Expansão Portuguesa no horizonte 
epocal que o fez nascer e viu viver implica situar a cultura da diáspora 
num horizonte regulado pela síntese aristotélico-tomista e dominado por 
elementos de aristotelismo naturalista e renascentista. 

O Mundo e a Natureza da Expansão operam com uma física essen
cialmente orgânica e qualitativa e com uma epistemologia aristotélica e 
naturalista. As palavras de ordem ecoam a partir da Antiguidade clássica 
greco-romana: "...todos os homens desejam naturalmente saber" (Aris
tóteles -Metafísica, A,I,980 a 21) através da medievalidade cristã 
{"...todo o homem deseja naturalmente conhecer..." T. Kempis - Imita-
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ção de Cristo, I I , 1) para formar enunciados chave de Quinhen
tos: "...naturalmente os homens desejam saber... "46. 

A Cultura da Expansão emerge e ganha sentido no interior de uma 
física aristotélica, de uma astronomia ptolomaico-geocêntrica, de uma 
medicina galénica, de uma farmacopeia fundada na tradicional lógica 
classificativa de Dioscórides, de uma história natural orientada por Aris
tóteles e Plínio, de uma geografia onde pontificam Ptolomeu e Plínio, de 
uma história moral centrada nas heranças da Ética e da Política aristotéli
cas, bem como na reflexão cristã de S. Agostinho e de S. Tomás de 
Aquino. 

O universo cultural da Expansão usa estas heranças como utensila
gem reguladora do classificar, descrever, explicar. Utilização da herança 
através de escolhas e adaptações às novas realidades e necessidade, tradi
ção retocada que é o húmus da invenção. 

A Cultura da Expansão é em muitos aspectos fundamentais tradição 
retocada e melhorada. A náutica astronómica é uma revolução nas formas 
de navegar mas é ao mesmo tempo também tradição retocada com o uso e 
a adaptação do astrolábio que faz surgir o astrolábio náutico. Do mesmo 
modo a cartografia náutica é uma renovação do saber mas é também, ao 
mesmo tempo, a fusão criativa de duas heranças até aí divergentes: a 
Carta Portulano de Rumos e a Escala de Latitudes da cartografia Ptolo-
maica. 

Em grande medida a renovação dos saberes técnicos e científicos da 
Cultura da Expansão resulta de quadros antigos, quando olhados separa
damente, mas de uma alta novidade quando reparamos na sua combina
ção e nas resultantes e desenvolvimentos alcançados a partir desta arte de 
combinar e de potenciar o mundo tradicional orgânico e qualitativo. 

A adaptação e a fusão criativas de heranças e de novos horizontes de 
saber extra europeu potencia uma limitada mas relevante inovação. A tra
dição retocada e melhorada não impede a crítica ao herdado e normali
zado como verdade47. 

A crítica das heranças clássica e medieval, sobretudo no plano 
informativo, não é jamais crítica de destruição do essencial herdado e 
muito menos criação de alternativa ao paradigma orgânico e qualitativo. 

Crítica de correcção, de confrontação, de elucidação que faz parte do 

4 6 A Summa Oriental de Tomé Pires e o Livro de Francisco Rodrigues, ed. A. Cortesão, 
Coimbra, I . Universidade, 1978, pg. 129. 

4 7 "...estiverão commumente os antigos muy quietos nesta opinião em quanto cuidarão 
que não avia, nem podia aver mais terras descubertas dagoa, que as que conhecerão 
de Africa, Asia, Europa, nas quaes tres partes escassamente achavão a metade deste 
nosso hemispherio da terra descuberto dagoa... in D. João de Castro - Tratado da 
Sphaera, por perguntas e respostas a Modo de Diálogo, c. 1535, Obras Completas, ed. 
A. Cortesão e L. Albuquerque, Coimbra, A.I.C.P., 1968, vol. I , pg. 49. 
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retocar da herança para uma melhor utilização da mesma, como vemos na 
crítica às limitações e aos erros das "Tábuas Ptolomaicas" que coexiste 
com o seu uso prático retocado e com a aceitação do geocentrismo pto-
lomaico: "... e por tanto quê entende os discursos de Ptolomeo entêdera 
quâ pouca certeza pode aver nos sidos dos lugares q com suas tavoas 
pôe..."4*. 

A Cultura da Expansão contribui, com os seus horizontes de adapta
ção e de revolução informativa e prática, para um alcançar das potenciali
dades do tradicional mundo orgânico e qualitativo. Mas, ao mesmo 
tempo, contribui para o esgotamento e o enfraquecimento desse mesmo 
mundo tornando mais patente o facto de que no Renascimento "...uma 
ordem declina sem que ainda se tenha formado uma nova ordem... "49. 

RÉSUMÉ 

FONDEMENTS DE LA CULTURE PORTUGAISE DES DÉCOUVERTES 

Ce bref article se donne comme but de présenter une introduction ä la 
culture portugaise des Découver tes , laquelle représente une des manifestations 
par excellence da la Renaissance portugaise. On commence par integrer cette 
culture dans le cadre des programmes intellectuels et savants de l ' époque , pour 
suivre ensuite les caractéris t iques, les oeuvres et Ies figures des différents 
champs discursifs oü elle se déploie . Finalement, on cherche ä évaluer la culture 
portugaise de la pér iode qui va du milieu du XV.eme au début du XVII .eme 
siécle ä la Iumiére des réseaux de continuité et de discontinuité de ce temps qui 
l 'a vu naítre et se développer . 

4 S Pedro Nunes - Livro Primeiro da Geografia de Ptolomeu, Lisboa, 1537, Obras, 
Lisboa, A.C.L., 1940, vol.I, pg. 155. 

4 9 Eugénio Garin - Sciencia e Vita Civile nel Rinascimento Italiano, Bari, Laterza, 1965, 
pg. 12. 
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0 interesse de uma questão inactual 

Em Junho de 1686, é impresso no Colégio dos Jesuítas em Dijon um 
pequeno documento para uso dos estudantes de teologia, intitulado Teses 
Teológicas sobre os Pecados, no qual se faz uma apresentação sintética 
da doutrina católica acerca dos pecados1. Este "texto de apoio" teria caído 
no esquecimento, se não fosse o caso de a segunda tese versar sobre uma 
matéria nova e controversa: o pecado filosófico. A vigilância crítica do 
círculo de Port-Royal, onde pontificava Antoine Arnauld (1612-1694), 
não deixou passar despercebido um escrito que se lhe apresentava como 
uma afronta à doutrina da Igreja. 

Arnauld, a quem os seus contemporâneos chamaram o Grande 
Arnauld, em virtude da profundidade do seu pensamento, do vigor da sua 
argumentação e da sua combatividade, foi um homem de grandes paixões, 
que se identificam com as causas que generosamente abraçou, qual herói 
cristão que assume até às últimas consequências o combate pela ortodoxia. 

No preciso momento em que surge o escrito que motivará o seu 
escândalo, Arnauld está no auge de uma luta contra a doutrina sobre a 
natureza e a graça defendida por N. Malebranche (1638-1715), que, não 
obstante a sua inquestionável religiosidade, é acusado de heresia e de se 
colocar ao lado do Pelagianismo. Um leitor imparcial terá dificuldade em 
dar razão a Arnauld, mas isso não retira nada à convicção e à força argu
mentativa evidenciada no longo articulado das Reflexions2 (1685-1686). 

1 A defesa pública dessas teses foi feita na Aula Magna do Colégio por Stephanus Bougot. 
2 Antoine ARNAULD, Reflexions philosophiques et théologiques sur le nouveau système 

Phihsophica 15, Lisboa, 2000, pp. 117-133 
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A desconfiança de Arnauld em relação às doutrinas difundidas nos 
meios eclesiásticos de Dijon data do final da década de 70, quando 
Arnauld denuncia os perigos veiculados pela crítica do cónego Simon 
Foucher (1644-1696) ao cartesianismo, esse mesmo Foucher que publica 
um escrito favorável à moral pagã intitulado De la sagesse des anciens ou 
Von fait voir que les principales máximes de leur morale ne sont pas 
contraíres au christianisme (Paris, 1682) e ainda, numa data próxima 
desta, uma Lettre sur la morale de Confucius Philosophe de la Chine, 
onde visa mostrar a afinidade entre a moral confuciana e a sua ao mesmo 
tempo que proclama a incompatibilidade entre o modo confuciano de 
pensar e o cartesianismo em voga, designadamente no que respeita ao 
significado da especulação metafísica, que os Orientais depreciam. No 
intuito de dar um mais vasto alcance ao seu pensamento pró-sínófilo, 
afirma no início da sua carta: "Admiremos a Providência divina que deu a 
todas as nações da terra ensinamentos e mestres para as conduzir". 

Filósofo, lógico, gramático, mas principalmente teólogo e defensor 
intransigente da ortodoxia católica, Arnauld vê na doutrina do pecado 
filosófico uma temeridade dos seus inimigos de estimação e desencadeia 
uma ofensiva sem tréguas, iniciada em 1688, com uma primeira denúncia 
em 1689, a que se seguirão novas denúncias, num total de cinco, até à 
vitória retumbante3, expressa na condenação inequívoca e em termos 
veementes - próximos dos de Arnauld - pelo papa Alexandre V I I I , a 24 
de Agosto de 1690: a doutrina do pecado filosófico, tal como se encontra 
expressa pelos jesuítas de Dijon, cuja primeira tese é literalmente trans
crita, é condenada por ser escandalosa, temerária e ofensiva aos ouvidos 
piedosos e errónea4. 

A pergunta que o mais benevolente dos leitores poderá legitima
mente colocar é a do interesse deste episódio, por excitante que tenha 
sido há mais de 300 anos, para a autocompreensão da racionalidade 
impulsionada pelos Descobrimentos: o que se apresenta como uma ques
tiúncula teológica entre o temível círculo de Arnauld5 e a poderosa Com-

de la nature et de la grâce. Oeuvres de Messire Arnauld, Paris/Lausanne 1781, tomo 
X X X I X , pp. 155-856. 

3 Para lá dos termos respectivos, é notável a rapidez com que os inimigos dos Jesuítas 
logram obter a condenação papal. Como termo de comparação, no mesmo âmbito 
teológico-político, veja-se a tibieza e ambiguidade da posição de sucessivos papas na 
querela dos ritos chineses, que se arrastou intrigante mas também significativamente ao 
longo de cerca de 100 anos, desde 1645 até 1742. 

4 Arnauld reproduz os termos da condenação papal (Oeuvres, tomo X X X I , p. 391). 
5 Não se julgue, porém, que o círculo jansenista de Port-Royal é um bloco monolítico: a 

incompatibilidade entre cristianismo e mundo conhece diversos matizes tal como a 
doutrina acerca da articulação entre a natureza e a graça. A voz mais dissonante, 
afirmando um pensamento próximo dos Jesuítas, que de resto tomarão a iniciativa de 
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panhia de Jesus tem a ver com o percurso da racionalidade europeia, 
designadamente no que respeita à relação com as culturas não-euro-
peias? 

Não há dúvida de que seria, no mínimo, fastidioso e desinteressante 
para um leitor actual entrar na minúcia da polémica em torno do pecado 
filosófico: a matéria é excessivamente bolorenta para excitar a nossa 
curiosidade. O que é, em todo o caso, interessante e digno da nossa 
melhor atenção é que, não obstante a querela se decidir no âmbito das 
instâncias teológico-eclesiásticas então vigentes, ela se desenrola num 
terreno mais amplo, com fortes implicações no modo de racionalidade e 
no tipo de relação a estabelecer entre a Europa cristã e as culturas dos 
povos recém-descobertos. A querela do pecado filosófico é um episódio 
revelador de um conflito mais vasto no qual está .em jogo a autocompre-
ensão que o homem tem de si mesmo, da sua natureza e perfectibilidade. 
O terreno fundamental do conflito é o da antropologia: a natureza humana 
é boa e susceptível de auto-aperfeiçoamento ou, em si mesma, a natureza 
humana não passa de miséria e impotência? Num outro registo, natureza e 
barbárie são termos sinónimos ou antitéticos? A cultura opõe-se à natu
reza ou continua-a, levando-a à sua perfectividade?6 

O que está em causa não é um conflito entre moderno e antigo, seja 
qual for dos contendores que coloquemos numa e noutra posição, mas um 
conflito interno à modernidade e ao caminho por ela seguido. Na inter
pretação que proponho, a controvérsia do pecado filosófico situa-se num 
ponto de encruzilhada em que se joga muito do destino ou do curso da 
modernidade subsequente. Com efeito, Arnauld não é propriamente um 

publicar o seu Trúiíê de la gràce générale em 1699, é a de Pierrc Nicole, co-autor, 
juntamente com Arnauld, da Graininaire générale et raisonnée (1660) e de La Logique; 
ou L'art de penser (1662). A vitória do núcleo duro e intransigente de Port-Royal sobre 
os Jesuítas na controvérsia do pecado filosófico coincide - não certamente por acaso -
com o assumir das divergências por parte de Nicole, originando um conflito assinalável 
entre os dois velhos amigos. B. Chédozeau fornece uma análise deste conflito nos seus 
aspectos doutrinais, evidenciando igualmente a sua significação histórico-cultural no 
que se refere à racionalidade europeia, designadamente no âmbito da relação entre 
religião e cultura. (Bernard CHÉDOZEAU, "Antoine Arnauld et Peine Nicole: le 
conflit de la grâce générale", iri Chroniques de Porl-Roytd. n.° 44: Antoine Arnauld 
(1612-1694) Philosophe, Écrivain, Théologien, 1995, pp. 113-143). 

6 Como bem mostrou Crouzet, o debate em torno do valor da natureza humana e do 
estado de barbárie foi muito vivo no século X V I , originando dois usos semânticos 
opostos do termo barbárie: um primeiro, que identifica a barbárie com o estado 
primitivo do homem, desprovido de conhecimentos, técnicas e valores; um segundo, que 
vé nela a corrupção de uma natureza originariamente boa, por efeito de uma cultura, 
porventura cristã, que degrada e perverte o ser humano. (Denis CROUZET, "Sur te 
concept de barbárie au X V I siècle", in F. AUTRAND, N. CAZAURAND, S. FOLLET, 
La conscience européeime au XV et au XVI siècle. Paris, Ecole Normalc Supérieure, 
1982, pp. 103-126). 
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pensador retrógrado 7, é um arauto da modernidade que se impôs e triun
fou, daquela que podemos apontar como a via régia da modernidade e 
que transporta consigo um modo fragmentário de inteligibilidade exer-
cendo-se mediante dualidades, por exemplo entre teologia revelada e 
razão natural. O triunfo de Arnauld alimenta a corrente que vai desaguar 
na racionalidade iluminista tal como ela irá afirmar-se no decurso do 
século X V I I I . A sua cruzada contra a ignorância antecipa, num contexto 
intelectual distinto, um tópico fundamental do iluminismo. Não é aci
dental que uma parte da intelectualidade das Luzes alinhe pela moral 
estrita do jansenismo e seja visceralmente anti-jesuítica8. 

As razões de Arnauld 

No confronto com os defensores do pecado filosófico, Arnauld não 
fala de igual para igual, antes procede como se o outro fosse um inimigo 
a abater, recusando pisar o terreno em que se move o seu interlocutor9. O 
jogo de linguagem instaurado pela intervenção do Teólogo não é o da 
controvérsia entre adversários que se reconhecem mutuamente, mas o da 
denúncia do mal que se apresenta sob as vestes enganadoras dos Jesuítas. 
A estratégia de afrontamento e exclusão do outro inspira-se na caridade 
cristã, que não é sempre doce, devendo muitas vezes recorrer a terapias 
duras, proporcionais ao mal que se visa remediar10. Com efeito, o que 
para Arnauld está em causa não é uma divergência de opinião, mas um 
desafio à autoridade da Igreja, uma temeridade que deve ser publicamente 
reprimida: "Não será, todavia, inútil mostrar até que ponto a Igreja é 

1 Sob este aspecto, discordo de Chédozeau quando este acusa Arnauld do mais estrito 
reaccionarismo: "Como quer que seja, vê-se até que ponto a posição do teólogo Arnauld 
surge como arcaizante e dificilmente sustentável em face das reivindicações de outros 
teólogos mais atentos às realidades do mundo contemporâneo, teólogos que não são 
forçosamente molinistas e cujo porta-voz, no seio de Port-Roval, é P. Nicole." (B. 
CHÉDOZEAU, Ari. cit., p. 138). 

8 No que respeita a Portugal, Norberto Cunha refere "a adopção, pela elite pombalina, do 
rigorismo moral do jansenismo" {Norberto CUNHA, Elites e académicos na cultura 
portuguesa setecentista, Lisboa, IN-CM, 2001, p. 8). 

9 Na ambiência espiritual de Arnauld e Pascal, o jesuitismo é uma doença a erradicar do 
seio da cristandade, uma ameaça à ordem estabelecida. G. Ferreyrolles foca muito bem 
esta pretensa anomia dos Jesuítas (Gérard FERREYROLLES, Pascal et la raison du 
politique, Paris, Puf, 1984, pp. 51-91). 

1 0 Di-lo o próprio Arnauld: "Não creiais, meus Reverendos Padres, que o justo motivo 
que temos para lamentar a vossa resposta tenha diminuído a caridade que vos é devida. 
Mas também não imagineis que a caridade só é verdadeira quando é doce e que deixe 
de ser caridade, quando o interesse da verdade e da Igreja a leva a falar com dureza." 
(A. ARNAULD, Seconde dénontiation du péché philosophique, Oeuvres, tomo X X X I , 
p. 159). 
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obrigada a reprimir a audácia desta vã filosofia, que ousa erguer-se contra 
os oráculos do Espírito Santo"11. Do ponto de vista de Arnauld, os erros 
dos Jesuítas, de que o pecado filosófico é uma manifestação culminante, 
extravasam o âmbito doutrinal, pondo em causa a própria razão de ser da 
Igreja, ao retirar-lhe o exclusivo da salvação. O público é chamado a 
intervir como juiz desta contenda - c'est le public qui doit en jugern -
porque aquilo que está em jogo não é uma questiúncula teológica mas um 
aspecto central da vida colectiva13. Na óptica arnaldiana, os Jesuítas sub
vertem a ordem instaurada pelo cristianismo, anulando as fronteiras entre 
domínios heterogéneos. Filosofia e teologia têm ambas o seu lugar desde 
que se não intrometam abusivamente no território uma da outra. O que 
importa é reconhecer a separação de dois regimes intelectuais distintos: a 
religião, assente na autoridade e esclarecida pela mais remota tradição 1 4; a 
razão natural, concebida como um pensar que se exerce livremente 
segundo uma via progressiva, recusando qualquer tipo de autoridade15. 
Arnauld combina o respeito pela tradição em teologia com a adesão entu
siástica à modernidade no plano filo só fico-científico. 

Num escrito vigoroso contra o já citado S. Foucher16, Arnauld faz 
um elogio notável da filosofia, e mais precisamente da filosofia cartesia
na, atacada pelo cónego de Dijon. O Teólogo jansenista rejeita a tese de 

1 1 A. ARNAULD, Première dénontiation du péché philosophique, Oeuvres, tomo X X X I , 
p. 17). 

12 Segunda denúncia, Op. cii., p. 138. 
1 3 Arnauld marca bem o interesse público da contenda em que se envolveu, devido à 

influência dos Jesuítas na educação da juventude: "Trata-se de um interesse público e 
geral. Tendes nas vossas mãos uma grande parte da juventude da Europa e, se ela 
viesse a satisfazer-se com os princípios detestáveis desta tese, ver-se-ia rapidamente a 
libertinagem a invadir a Europa." {Primeira denúncia, Op. cit., p. 55). 

1 4 Tradição significa para Arnauld os ensinamentos da Patrística, não os dos Teólogos 
escolásticos. Tal como é dito, contra Foucher: "Ele atribui sempre aos Padres o que 
apenas foi dito por Teólogos da Escola; e invoca sempre a tradição em seu favor, 
mesmo quando ela lhe é inteiramente contrária" {Examen d'un écrit, Oeuvres, tomo 
X X X V I I I , p. 105). 

1 5 "Esta diferença é palpável e funda-se nas belas palavras de S. Agostinho, que 
estabelecem os verdadeiros limites entre as ciências humanas das coisas naturais e os 
conhecimentos divinos dos mistérios da fé: quod scimus, debemus ralioni; quod 
credimus, auctoritaíi. Significa isto que, em matéria de ciência, é a razão que nos deve 
persuadir, mas que, em matéria de crença, devemos render-nos à autoridade. Por 
conseguinte, vemos que S. Agostinho opõe a razão à autoridade como dois princípios 
diferentes de dois tipos de conhecimentos: um da ciência e o outro da fé, seja divina 
seja humana. Ora, o motivo de antiquidade é apenas um motivo de autoridade." 
(Examen d'un écrit, Op. cit., p. 94). 

1 6 A. ARNAULD, Examen d'un écrit qui a pour titre: Traité de i'essence du corps, & de 
1'union de 1'ame avec le corps, contre la Philosophie de M. Descartes, Oeuvres, tomo 
X X X V I I I , pp. 89-176. Este escrito será doravante citado como Examen d'un écrit. 



122 Adelino Cardoso 

que só a ciência divina é digna de crédito, o saber humano não passando 
de uma pretensão inútil e infundada'7 e defende expressamente a autono
mia da ciência humana, regida pela mais estrita racionalidade18: a Igreja 
não tem aí qualquer autoridade visto tratar-se de um domínio que não está 
sob a sua alçada 1 9. O desrespeito pelas fronteiras é nocivo para qualquer 
das partes: a intromissão da filosofia na teologia é fonte de heresia20, a da 
teologia na filosofia entrava ilegítima e desnecessariamente o progresso 
do saber. 

Opondo-se deliberadamente ao intento escolástico de uma síntese 
intelectual sob jurisdição teológica, Arnauld invalida o esforço de elabo
ração de uma filosofia cristã. Os dois termos não jogam: a locução filoso
fia cristã é paradoxal em si mesma. Assim, o cristianismo é compatível 
com uma pluralidade de filosofias21. Na ambiência de Port-RoyaI, generi-

1 7 No dizer do grande Teólogo, a tese que nega a validade das ciências físico-
-maíemáticas é, paradoxalmente, nociva à fé: "Estas declamações fortes, que parecem 
favorecer a Religião, porque concedem muito à fé, encontram facilmente crédito nas 
pessoas de piedade, que, ignorando por completo as ciências naturais, não são mais 
capazes de julgar a respeito da sua certeza do que um surdo a respeito da beleza da 
Música. Mas, ainda que se tenha um conhecimento insuficiente nesse domínio, uma 
proposição tão absurda e temerária só poderia ser vista como prejudicial à fé, porque 
nos expomos ao desprezo dos libertinos quando queremos persuadi-los de que não há 
nada de certo nos livros de Euclides e de Arquimedes, na Análise de Vietus e na 
Geometria de Descartes" (Examen d'un écrit, Op. cit., p. 98). 

1 8 Depois de referir que a verdade religiosa, intrinsecamente misteriosa e supra-racional, 
não deve ser a regra das opiniões humanas, dando como exemplo a doutrina eucarística 
da união hipostática, que não deve ser assumida como cânone filosófico no que res
peita às relações entre o corpo e a alma, prossegue o autor: "porque, não se tratando já 
de fé, mas de ciência, é tão-só a razão que se deve escutar, segundo o que já referi de 
S. Agostinho: Quod scimus, debemus rationi; quod credimus auctoritati." (Examen 
d'un écrit, Op. cit., p. 158). 

19 " N a verdade, isso deveria abrir os olhos àqueles que, em virtude de uma piedade mal 
entendida, querem atribuir à Igreja uma autoridade para julgar a respeito de coisas que 
não lhe competem, que Jesus Cristo lhe não concedeu, tendo-as deixado ao juízo da 
razão, que está muito menos corrompida a respeito destas ciências abstractas do que 
das regras dos nossos costumes; além de que há remédios naturais para acudir às 
debilidades que ela pode ter a esse nível." (Examen d'un écrit, Op. cit., p. 99). 

2 0 "E daí que nascem as heresias, e não de uma filosofia humana sólida e judiciosa, que 
se mantém nos seus próprios limites e, muito longe de empreender alguma coisa em 
matéria de fé, se lhe submete absolutamente. Elas nascem do facto de se pretender ser 
filósofo quando se não deve sê-lo, mas unicamente fiel; ou seja, quando se quer 
consultar a razão e se trata apenas de crer; e nos deixamos chegar a essa perigosa 
persuasão segundo a qual só devemos crer naquilo que se nos propõe como objecto de 
fé quando isso está de acordo com aquilo que conhecemos através da nossa razão." 
(Examen d'un écrit, Op. cit., p. 95). 

2 1 Arnauld denuncia como "um zelo muito desregrado e muito mal entendido, e ainda 
muito prejudicial aos interesses da Religião" a tentativa de impor o dogma eucarístico 
na filosofia e "fechar a porta da Igreja a todos os que filosofassem de uma maneira 
diferente deles" (Examen d'un écrit, Op. cit., p. 120). 



Uma Nova Heresia à Medida de um Novo Mundo 123 

camente adversa à filosofia, Arnauld é uma voz dissonante que proclama 
os direitos da razão na sua esfera própria. Devidamente circunscrita, a 
filosofia é um instrumento essencial da procura humana da verdade. 
Como se explica, então, a intransigência para com todos aqueles que pro
curam na filosofia uma via de aperfeiçoamento moral? O que há nisso de 
condenável? Não seria, antes, algo a incentivar? 

É esse o ponto fulcral que nos interessa aqui. O combate de Arnauld 
é contra todos os tipos de abastardamento e corrupção - de que o pecado 
filosófico é um exemplo cimeiro - da única moral digna desse nome. Há 
muitas filosofias, mas a moral é só uma: a cristã. A pretensa moral filosó
fica só tem valor no plano humano, não predispondo o espírito para a 
prática das virtudes cristãs. O princípio que subjaz à moral filosófica, seja 
ela qual for, é intrinsecamente mau, subentendendo a capacidade de o 
homem se aperfeiçoar por si mesmo, o que é pura e simples vaidade. Na 
linguagem de F. Senault, muito próxima da de Arnauld, as virtudes dos 
pagãos são criminosas22. 

O abismo entre moral cristã e moral filosófica, e consequente exclusão 
dos justos pagãos de qualquer ligação com a cidade de Deus, é o tema 
central de um escrito de Arnauld, redigido em 1641 e publicado postu
mamente em 1701, como resposta à publicação pelos Jesuítas do Tratado 
da graça geral de Nicole2 3. A polaridade entre o orgulho dos que confiam 
na sua própria capacidade de aperfeiçoamento moral e a humildade cristã 2 4, 
é o foco inteligibilizador desta obra, onde se defende a heterogeneidade do 
Deus dos filósofos e do Deus da fé, já que o mistério da Encarnação não é 
acessível à razão natural25. Ora, Cristo é mediador enquanto homem: o 
assumir da condição humana pelo Verbo naquilo que ela tem de mais 
humilhante é um paradoxo a que nenhum filósofo pode chegar por si 
próprio 2 6. Daí o epíteto de ímpios aplicado aos instauradores dos sistemas 

2 2 Esta tese é veementemente afirmada no prefácio da obra de F. SENAULT, De Vusage 
des passions (1641). 

2 3 O extenso título desse escrito reza assim: De la nécessité de la foi en Jesus Christ, pour 
être sauvé: Oü on examine si les Payens & les Philosophes, qui ont eu la connoissance 
d'un Dieu, & qui ont moralement bien vécu, ont pu être sauvés, sans avoir la foi en 
Jesus Christ. ARNAULD, Oeuvres, tomo X, pp. 41-377. Este escrito será doravante 
citado como Nécessité. 

2 4 "Como tinha sido o orgulho a separar-nos de Deus, só a humildade nos podia reunir a 
ele." (Nécessité, Op. cit., p. 91). 

2 5 "Ora, os Pagãos não foram salvos por Jesus Cristo já que ele, por um justo juízo de 
Deus, não tiveram nenhum conhecimento do mistério inefável da sua encarnação, que 
é o fundamento da salvação." (Nécessité, Op. cit., p. 220). 

2 6 "E, por conseguinte, não serviu de nada aos mais esclarecidos dentre os Filósofos 
terem conhecido onde se devia ir, quò eundum esset, e não terem conhecido por onde 
se devia lá ir, quà eundum esset; terem conhecido a sua pátria e não terem conhecido o 
único caminho que aí podia levar; finalmente, terem conhecido um Deus eterno e 
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morais da Grécia antiga, designadamente Aristóteles27 e Zenão 2 8. As suas 
máximas são puras e simples lições de orgulho: "Porquanto se vê que as 
mais constantes máximas da sua moral mais não são do que lições de 
orgulho, para ensinar os homens a dependerem exclusivamente de si pró
prios e a adorarem meramente a sua própria razão; a estabelecerem a sua 
felicidade em nada mais nada menos que o gozo dos seus próprios bens; a 
reconhecerem-se apenas a si como autores da sua virtude e felicidade; a 
pretenderem que não devem nada ao próprio Deus e a não suportarem ao 
menos que lhe dirijamos as nossas orações a este respeito."29 

Os Descobrimentos e o encontro com Povos cuja história nada tem 
em comum com a civilização judaico-cristã, em especial os índios ameri
canos - exemplo preferido por Arnauíd dá uma nova acuidade e um 
significado político-cultural à discussão sobre o valor das morais pagãs. 
Os termos do debate são filosófico-teológicos, mas as consequências 
repercutem-se no estilo de relação entre a Europa e os novos mundos 
emergentes das descobertas. A argumentação de Arnauld contra a doutri
na do pecado filosófico visa fixar uma doutrina que, opondo-se a todas as 
veleidades inovadoras, regule definitivamente uma política de exclusão 
das culturas autóctones desses novos mundos. 

Podemos reduzir a seis os argumentos de Arnauld contra o pecado 
filosófico: 

1) A novidade da doutrina, que não se apoia em nenhuma verdadeira 
autoridade, "afastando-se da via régia da Tradição e da Escritura"30, e 
cuja novidade é, por conseguinte, "detestável, contrária ao Evangelho e às 
noções comuns da fé" 3 1 . Arnauld não ignora que os Escolásticos, e 
nomeadamente S. Tomás na Suma Teológica (1, 2, q. 71), referem o 
pecado filosófico. No entanto, por um lado, a teologia escolástica afastou¬
-se da verdadeira tradição e, por outro, os Jesuítas levaram longe demais a 

imutável, e não terem conhecido um Deus humilhado, rebaixado, vestido com as 
enfermidades e as misérias do homem, a fim de curar o orgulho do homem e ensinar¬
-lhe a humildade" (Nécessité, Op. cit., pp. 71-72). 

2 7 Num ataque muito duro contra os "Apologistas dos Pagãos", escreve o nosso Doutor: 
"E, finalmente, ultrapassando todos os tipos de limites, vão ao ponto de admitirem a 
possibilidade da salvação de alguém, como Aristóteles, que foi não só um infiel e um 
idólatra, mas um homem completamente ímpio." (Nécessité, Op. cit., p. 352). 

2 8 "Sejam quais forem os louvores que se concedam a Zenão e à sua seita, que aparentava 
muita virtude, somos obrigados a confessar que estes Filósofos não reconheceram 
outro Deus que não a alma do mundo e que eles consideraram as nossas almas como 
uma parte dela; ou seja, que eles foram ímpios e ateus." (Nécessité, Op. cit., p. 360). 

2 9 Nécessité, Op. cit., p. 115. 
30 Primeira denúncia, Oeuvres, tomo X X X I , p. 7. 
3 1 Segunda denúncia, Op. cit., p. 158. 
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distinção entre pecado filosófico e teológico, fazendo dela uma distinção 
real. O Doutor jansenista insiste na "novidade da distinção real entre o 
Pecado filosófico e o Pecado teológico, de que se não encontra nenhum 
vestígio na Escritura, nem nos Santos Padres nem nos antigos Doutores 
da Escola. Faio de uma distinção real e que Deus tome em consideração 
no seu juízo" 3 2 . 

2) Ao admitirem que os Pagãos que agem rectamente de acordo com 
a sua razão não ofendem mortalmente a Deus e podem salvar-se, os 
novos hereges anulam a razão de ser da Igreja como medianeira indispen
sável entre Deus e os homens, promovendo simultaneamente o ateísmo: 
"a vossa doutrina da ignorância" é "tão favorável aos Ateus, aos Liberti
nos e aos Heréticos, como contrária à doutrina da Igreja e ao próprio 
S.Paulo" (Op. cit„ p. 152). 

3) Ao contrário do que afirmam os Jesuítas, Deus não quis salvar 
todos os homens, mas apenas aqueles que crêem expressamente em Jesus 
Cristo e o invocam: "é preciso invocá-lo para ser salvo"33. Não há fé 
implícita: a fé é acto formal de adesão a Cristo e à sua Palavra34. 

4) Os novos Pagãos, designadamente os Americanos, foram excluí
dos da salvação, Deus abandonou-os. Não nos compete a nós julgar da 
economia divina da salvação. Se Deus excluiu esses Povos da sua obra, 
não o fez arbitrariamente, mas em virtude de algum pecado de que eles 
são responsáveis. A via ordinária de entrarem no projecto salvífico é a 
conversão expressa ao cristianismo {Op. cit., p. 135), abandonando as 
suas superstições e costumes bárbaros: "brutais" é o qualificativo mais 
habitual de Arnauld para se referir aos usos dos "Americanos" (cf. Op. 
cit., p. 29 e 140). 

5) Não há santa ignorância. Glorificar a ignorância, como os Jesuítas 
fazem, é pecaminoso. O desconhecimento do único verdadeiro Deus é em 
si mesmo uma falta imputável àquele que ignora. Se Povos inteiros igno-

32 Segunda denúncia, Op. cit., p. 159. 
33 Segunda denúncia, Op. cit., p. 135. 
3 4 Referindo-se a S. Paulo, escreve o nosso Teólogo: "Ele mostra assim que o primeiro 

efeito da misericórdia de Deus para com todo um povo sentado nas trevas e na sombra 
da morte, como fala a Escritura, ou seja, numa profunda ignorância do verdadeiro 
Deus, como eram os Pagãos no tempo em que Deus os deixava andar pelos seus 
caminhos, consiste em enviar Pregadores que lhes falem dele: porque se não lhes for 
pregado, eles não podem ouvir falar dele; e não lhe tendo sido anunciado, não podem 
crer nele; e não crendo, não podem invocá-lo; e não o invocando, não podem ser 
salvos. Ora, quem não vê que essa cadeia se rompe e que esta gradação do Apóstolo é 
falsa, se uma infinidade de habitantes da América, que estavam numa profunda 
ignorância do verdadeiro Deus, tiveram graças actuais suficientes para o conhecer 
antes de algum Pregador lhes ter sido enviado e de lhes ter sido anunciado o verdadeiro 
Deus que eles ignoravam?" {Segunda denúncia, Op. cit., p. 128). 
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raram o Mediador, o Verbo feito homem, tanto pior para eles35. Os "Ame
ricanos" são o exemplo máximo da exclusão: a sua ignorância mostra até 
que ponto eles se deixaram transviar36. 

6) A consciência individual não é um critério de moralidade. A tese 
de que a boa intenção e o acordo da consciência são meritórios, deriva da 
pretensão orgulhosa de ser juiz em causa própria. É possível pecar agindo 
segundo a sua consciência, afirma Arnauld, para quem a moralidade 
depende da aceitação da lei divina imutável, não variando ao sabor da 
subjectividade de cada um. A casuística perverte a moralidade. Tomando 
como exemplo os Calvinistas que blasfemam contra o catolicismo na 
convicção absoluta da verdade do seu credo religioso, escreve Arnauld: 
".. . é claro que eles pecam contra a lei de Deus, blasfemando contra a 
verdadeira religião, que tomam pela falsa; mas que eles não pecam contra 
a sua consciência: e que, assim, eles não pecam, segundo este Jesuíta, 
porquanto, ao passo que S. Tomás nos ensina que se pode pecar contra a 
lei de Deus, apesar de se agir segundo a sua consciência, este assegura
mos que nas suas Escolas se defende um sentimento inteiramente contrá
rio: "Peccatum enim, diz, contra legem nullum admittimus, si non sit 
contra conscientiam saltem dublam &. inquietam"31. 

Conjuntamente com Pascal, Arnauld deu um contributo decisivo para 
o descrédito dos Jesuítas e da sua actividade missionária. No cerne dessa 
imagem negativa que é transmitida ao século XVIII e assimilada pelas 
correntes iluministas, está a ideia de um laxismo moral, como se tudo, 
incluindo os actos mais aberrantes, pudesse encontrar justificação. No 
limite, o jesuitismo anteciparia um proto-nihilismo, ao admitir que nenhum 
acto era objectiva e universalmente mau. A lógica incrustada na doutrina do 
pecado filosófico transporta consigo um relativismo dos valores que nega 
toda a pretensão de universalidade inerente a uma verdadeira moral. 

A crítica de Arnauld à doutrina do pecado filosófico visa mais longe, 
como ele próprio reconhece ao desencadear as hostilidades: "Mas o que é 

3 5 "Logo, é um pensamento contrário à palavra de Deus e à doutrina dos Padres e dos 
Concílios pretender que uma infinidade de homens, educados de pai para filho, desde um 
tempo imemorial, na completa ignorância do verdadeiro Deus, e a quem nunca ninguém 
falara dele, tenham recebido cada um imediatamente de Deus graças interiores que lhes 
forneceram o meio de o conhecer" (Segunda denúncia, Op. cit., p. 130). 

3 6 Opondo-se à doutrina das graças suficientes, escreve Arnauld: "Mas há mais uma 
dificuldade a este respeito e que não é pequena; vamos propô-la no exemplo dos 
Americanos. Não creio que se diga em nenhuma das histórias da descoberta deste novo 
mundo que se tenham encontrado algumas pessoas dispondo de algum conhecimento 
do verdadeiro Deus." (Segunda denúncia, Op. cit., p. 133). 

3 7 Segunda denúncia, Op. cit., p. 151. 
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mais importante é fazer notar como é que os Jesuítas caíram nesta nova 
heresia. Pois se reconhecerá mediante isso que, para a renegarem since
ramente, não bastaria que eles a condenassem e pedissem perdão a toda a 
Igreja; mas seria ainda preciso que condenassem outros erros que são 
comummente ensinados nas suas escolas e de que este é uma consequên
cia natural"38. O ensino dos Jesuítas e a sua prática missionária encon
tram-se, segundo o diagnóstico de Arnauld, gravemente afectados pelos 
erros "sobre o tema da Graça e da Moral" (ibidem). 

A denúncia que Arnauld faz do pecado filosófico, se bem que parcial 
e não isenta de paixão, é um documento único para a compreensão das 
tensões que animaram a cristandade europeia no final do século XVII , 
polarizadas em torno de duas interpretações irremediavelmente confli
tuais do significado fundamental do Cristianismo. 

Arnauld protagoniza uma concepção da vida cristã entendida como 
vivência do mistério da fé no seio de uma Igreja que actualiza o modo de 
presença de Deus ao mundo e fora da qual não há verdadeira religiosi
dade. Cristo homem é o modelo a imitar por todo o cristão. A humani
dade de Cristo é o tópico central da teologia de Arnauld, cuja antropolo
gia acentua o pecado original como o acontecimento decisivo no que 
respeita à natureza humana e suas capacidades. A conversão íntima do 
homem consiste basicamente em reconhecer o estado de corrupção e bar
bárie a que o homem se encontra naturalmente reduzido. Todo o amor de 
si e a confiança nas suas próprias capacidades decorrem de uma incom
preensão do estado presente da descendência de Adão. A teologia arnaul-
diana faz sistema com uma antropologia insanavelmente pessimista. 

A inteligibilidade jesuítica 

A teologia e antropologia de Arnauld são o contraponto da interpre
tação jesuítica do Cristianismo. O exagero dos traços com que o ilustre 
Teólogo pinta o jesuitismo contribui para realçar alguns aspectos mar
cantes da sua fisionomia. Com efeito, a moral dos jesuítas, a sua casuís
tica e muito particularmente a sua aceitação dos costumes locais articula¬
-se com um modo de inteligibilidade característico, polarizado em torno 
de uma antropologia em que se reconhece o valor e capacidade do 
homem, designadamente no que respeita à salvação. Enquanto tal, o 
homem é capaz de sociedade com Deus, não sendo absolutamente indis
pensável a mediação eclesial. A salvação segue uma pluralidade de vias: 
cada homem na situação histórica que lhe é dado viver dispõe de meios 
suficientes para alcançar a salvação, desde que faça tudo o que está ao seu 

3 8 Primeira denúncia, Op. cit., p. 6. 
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alcance. Deus não exclui ninguém à partida: a salvação dirige-se a toda a 
humanidade. Isso não significa, porém, que o homem seja capaz de se 
salvar pelos seus próprios meios. A teologia das graças suficientes pres
supõe a disposição interior do homem, a sua disponibilidade para a graça, 
que faça tudo o que humanamente lhe é possível. É no foro íntimo, no 
plano da consciência individual que se joga o essencial. A adesão formal 
ao cristianismo através da conversão não é a via única de acesso ao divi
no. O homem recto, o justo que age por consciência percorre a sua parte 
do caminho. Ora, Deus abandona o homem justo pelo simples facto de 
que ele não nasceu no seio da comunidade cristã? Não há justiça e recti
dão moral entre os pagãos, que são forçosamente bárbaros, na acepção 
moral do termo? 

A orientação jesuítica não é essa: não só os chineses mas também as 
culturas locais americanas evidenciam um estado de perfeição que é fonte 
de reflexão para os cristãos. A degradação dos seus costumes é fruto de 
uma degenerescência, do afastamento em relação a um estado anterior de 
perfeição. Não há corrupção natural, há degradação por desnaturação, 
resultante do esquecimento das suas raízes culturais. Numa extensa obra, 
significativamente intitulada História natural e moral das índias (1590), 
o P.e José de Acosta adopta a atitude tipicamente jesuítica rebatendo o 
preconceito de que os índios são naturalmente brutos e selvagens e pro
pondo que se reconheça e estimule o reencontro deles com a sua identi
dade histórico-cultural 3 9. 

39 Vale a pena transcrever o inicio do primeiro capitulo do livro sexto: "Habiendo tratado 
lo que toca á la Religión que usaban los Indios, pretendo en este libro escribir de sus 
costumbres, policía y gobierno, para dos fines: el uno deshacer la falsa opinión, que 
comumente se tiene de ellos, como de gente bruta y bestial, y sin entendimiento, ó tan 
corto, que apenas merece ese nombre: del cual engaño se siegue hacerles muchos e 
muy notables agravios, serviéndose de ellos poco menos que de animales, y 
despreciando cualquier género de respeto que se ¡es tenga. (...) Esta tan perjudicial 
opinión no veo medio con que pueda mejor deshacerse, que con dar á entender el orden 
y modo de proceder que estos teniam cuando vivian en su ley, en la cual, aunque 
tenian muchas cosas de bárbaros y sin fundamento; pero había también outras muchas 
dignas de admiración, por las cuales se deja bien comprehender, que tienen natural 
capacidad para ser bien enseñados, y aun en gran parte hacen vantaja á muchas de 
nuestras Repúblicas. (...) Mas como sin saber nada de esto, entramos por la espada, sin 
oirles, ni entenderles, no nos parece que merecen reputation las cosas de los Indios, 
sino como de caza habida en el monte, y traída para nuestro servicio y antojo. Los 
hombres mas curiosos y sabios que han penetrado y alcanzado sus secretos, su estilo y 
gobierno antiguo, muy de otra suerte lo juzgan, maravillándose que hubiese tanto 
orden y razón entre ellos. (...) El otro fin que puede conseguirse con la noticia de las 
leyes, costumbres y policía de los Indios, es ayudarlos y regirlos por ellas mismas, 
pues en lo que no contradicen á la Ley de Cristo y de su santa Iglesia, deben ser 
gobernados conforme á sus fueros, que son como sus leyes municipales." (Joseph de 
ACOSTA, Historia natural e moral de las Indias, Madrid, 1894, 2.° tomo, pp. 141-143). 
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A moral e a prática missionária dos Jesuítas subentende uma antro
pologia distinta daquela que é adoptada pelos jansenistas Arnauld e Pas
cal, mas também por outros teólogos seus contemporâneos como Male¬
branche, nos termos da qual, o protótipo do homem é Adão tal como ele 
saiu da fábrica divina, em estado de perfeição, felicidade e harmonia inte
rior. O pecado original é, na perspectiva destes autores, o acontecimento 
capital que subverte e degrada a natureza humana, originando uma insa
nável desproporção no interior do ser humano, que fica sujeito a toda a 
espécie de corrupção moral e intelectual. A única medicina eficaz para 
recuperar o equilíbrio e o autodomínio perdidos reside na adesão formal à 
Igreja católica. 

No plano filosófico-teológico, incluindo o antropológico, o pensa
mento jesuítico não constitui um bloco homogéneo. Julgo, porém, que a 
antropologia expressa por F. Suárez no 4.° prolegómeno do Tratado da 
Graça40 é típica da inteligibilidade imanente aos procedimentos caracte
rísticos do ensino e da missão jesuíticos. Significativamente, o 'insigne 
Conimbricense não toma como modelo do humano o estado perfeito de 
Adão no Paraíso, que serviria de regra para avaliar o estado presente da 
humanidade corrompida. Ao invés, o fundamento da antropologia suare-
ziana é o estado de natureza pura - hic status est veluti aliorum funda-
mentum41. Os outros estados a que se alude aqui são o estado de inocência 
original ou adámico, o estado de natureza imaculada {natura integra), 
que foi o da Virgem Maria, e o estado de corrupção, que afectou generi
camente a posteridade de Adão. 

O que importa realçar é que Suárez adopta como noção axial um 
conceito filosófico, não o homem tal como ele foi concebido e realizado 
pelo Criador, mas o homem ut possibilis {ibidem), no estado de simples 
possibilidade, um mero conceito regulador, como será também o homem 
natural de Rousseau no Discurso sobre a origem da desigualdade, que 
não exitiu, não existe nem existirá nunca, mas serve de cânone para des
crever e avaliar a situação efectiva do homem real. 

O estado de natureza pura é apresentado como uma realidade positiva: 
um ser dotado de um conjunto de capacidades físicas, morais e intelectuais, 
aptas a realizar a finalidade imanente ao próprio homem, na ausência de 
qualquer relação a um fim sobrenatural. O estado de inocência original e o 
de natureza imaculada são no fundo o mesmo, pelo menos no que respeita à 
polestas - termo que inclui a perfectividade e o autodomínio - moral42, com 

40 F. SUÁREZ, Tractatus de Grada Dei, Opera Omnia, ed. L. Vivès, 1858, tomo V I I , 
pp. 179-219. 

4 1 "este estado é como que o fundamento dos outros" ( r . SUAREZ, Op. cit., p. 179). 
4 2 Cf. Op. cit., p. 194. 



130 Adelino Cardoso 

a diferença que o primeiro designa a situação originariamente perfeita do 
género humano enquanto criação divina, e o segundo se refere ao caso 
especial da Virgem Maria, não contaminada pelo pecado de Adão. Ambos 
estes estados incluem mais do que a natureza pura. 

O tópico decisivo para o objectivo do trabalho aqui desenvolvido é 
que, em termos suarezianos, o estado actual de corrupção é equiparável 
ao de natureza pura. Tal equiparação significa que a regressão, designa
damente no plano moral, não é uma fatalidade para o homem decaído, 
cuja vocação é antes o progresso contínuo na via do aperfeiçoamento. 
Nos termos de Suarez: "Deve, contudo, dizer-se que o homem, no estado 
de natureza decaída, não é menos apto para bem agir, pensar e julgar a 
respeito das questões práticas, no que respeita à providência divina geral 
e da natureza que lhe é consentânea do que se estivesse no estado de pura 
natureza, se nele se conservasse"43. 

A determinação de Arnauld no combate à "heresia" do pecado filo
sófico dá lugar a uma intransigência implacável para com os vencidos. A 
vitória incita Arnauld a intensificar a luta contra os alvos estratégicos 
visados, ocupar o território inimigo e destruir as fontes do mal. Lograda a 
inequívoca condenação papal ao desvio doutrinal dos Jesuítas, Arnauld 
prossegue a sua ofensiva. A quinta denúncia do pecado filosófico, redi
gida pelo autor enquanto saboreia o gosto da vitória, dá um passo em 
frente: não basta que os Jesuítas abandonem o seu erro, é preciso ainda 
que eles abominem "todos os princípios" que lhes subjazem, entre os 
quais se destaca a tese da consciência subjectiva como critério de morali
dade44. 

A eficácia da condenação da temeridade jesuítica implica a sua con
versão à ortodoxia, abandonando iodos os sofismas que pervertem a sua 
razão, o maior dos quais é a tese da ignorância invencível de Deus na sua 
única manifestação verdadeira: a Encarnação. A ignorância invencível, 
isto é, não culpada é um absurdo porque é "moralmente impossível" 4 5. 

A erradicação do mal que afecta a cristandade exige uma cura da 
perversão intelectual que consiste em preferir sofismas à verdade. Com 
efeito, no jesuitismo pintado por Arnauld, o amor da verdade degradou-se 
em amor dos sofismas: Filosofistas (Philosophistes) e Filosofisma (Philo-
sophisme) são os termos mais recorrentes nesta quinta denúnica. 

No limite, só a destruição do outro satisfaz o impulso combativo de 
Arnauld. A sua proposta é a de que os jesuítas destruam os seus livros de 
teologia moral e se afastem dos mestres - Molina, Vasquez, Suarez e 

« F. SUÁREZ, Op. cit., p. 214. 
4 4 A. ARNAULD, Cinquième dénonciation, op. cit., p. 387. 
4 5 Op. cit., p. 304. 
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tantos outros expressamente referidos - que deram infundada notoriedade 
à Companhia de Jesus e fornecem a inteligibilidade do ensino ministrado 
nos seus Colégios 4 6 . 

O legado de Arnauld, que inspirou fortemente o curso das ideias no 
século XVI I I , é o de uma unidade em que a pluralidade das culturas não 
atesta a diversidade de manifestações da verdade, mas a perversidade 
congénita das forças do mal. Do ponto de vista de Arnauld, a superiori
dade moral do Cristianismo confere-lhe o direito à supremacia sobre as 
outras morais. Em face dessa tendência uniformizadora, a dissociação 
jesuítica entre o bem objectivo e o bem formal, nos termos da primeira 
das Teses teológicas em discussão, aponta para a impossibilidade de um 
critério material objectivo de moralidade e, consequentemente, para o 
carácter histórico e local de toda a moral, incluindo a da Europa cristã. 
Nos escombros do edifício à volta do pecado filosófico, escondem-se 
elementos valiosos para o projecto de uma moral fundada no reconheci
mento do outro como via de universalização. 

Esta dupla exigência encontra-se num escrito do período imediatamente subsequente à 
condenação do pecado filosófico, intitulado Les véritables sentiments des Jésuites 
toucharit le péchéphilosophique (Op. cit., p. 400). 
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Anexo: Teses Teológicas sobre os Pecados41 

I . A bondade objectiva consiste na conveniência do objecto com a 
natureza racional; a bondade formal consiste na conformidade do acto 
com a Regra dos costumes. Para isso basta que o acto moral tenda para o 
fim último interpretativamente. O homem não é obrigado a amar esse fim 
nem no início nem no decurso da sua vida moral. 

I I . O pecado filosófico, ou moral, é o acto humano contrário (dis-
conveniens) à natureza racional e à recta razão. Por seu lado, o pecado 
teológico e mortal é a transgressão livre da lei divina. O pecado filosó
fico, se bem que grave, pelo facto de ignorar a Deus, ou por não pensar 
actualmente em Deus, é um pecado grave, mas não é uma ofensa a Deus, 
nem um pecado mortal que dissolva a amizade com Deus, nem digno do 
castigo eterno. 

I I I . A distinção metafísica específica entre os pecados depende da 
diferente proporção (ex diversa ratione) de fealdade moral ou desconfor
midade (disconvenientiae) com o objecto, fim e circunstâncias considera
dos em ordem à natureza racional; o pecado moral depende da oposição a 
essa mesma ou a outra qualidade. Nem todos os pecados estão ligados 
entre si, nem são iguais, mas alguns são mais graves do que outros tanto 
específica como numericamente. 

IV. A maldade de cometer o pecado não consiste formalmente ape
nas na privação da adequação ao acto, nem tão-só na privação da adequa
ção à potência, nem na privação da adequação ora à potência, ora ao 
acto, nem na privação da adequação ao próprio operante, nem na privação 
da perfeição conveniente (congrua) ou de Deus como fim último da graça 
ou da glória, ou das disposições (habituum) sobrenaturais. 

V. A maldade de cometer o pecado consiste formalmente numa coisa 
positiva (in positivo) ou na desconformidade [disconvenientia) positiva 
com a natureza racional e a recta razão ou com a lei divina, não em algo 
parcialmente positivo e parcialmente privativo. O pecado de omissão não 
pode ocorrer sem algum acto positivo, que seja causa ou ocasião, não só 
moralmente, mas também física e metafisicamente. 

V I . Há pecados mortais e veniais, que diferem não só segundo a pes
soa do pecador ou pela mera vontade de Deus, como pretendem Calvino e 

4 7 A tradução deste documento, defendido por Stephanus Bougot, na Aula magna do 
Colégio dos Jesuítas em Dijon, em Junho de 1686, foi feita a partir do original latino 
intitulado Theses Theologicae de Peccatis, reproduzido por ARNAULD, Oeuvres, 
tomo X X X I , pp. 40-41, num total de oito teses numeradas de I a V I I I . Falta aí, con
tudo, a primeira tese do escrito jesuítico, que Arnauld transcreve no mesmo volume da 
sua obra (p. 390) ao referir os termos da condenação papal da doutrina do pecado filo
sófico. A sua inclusão na tradução aqui apresentada ao leitor justifica-se na medida em 
que ela fornece elementos inteligibilizadores do enquadramento filosófico-teológico da 
doutrina do pecado filosófico. 
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Lutero, mas também segundo a natureza da coisa. Ora, o pecado mortal 
distingue-se do venial principalmente porque o mortal pela sua natureza é 
um afastamento (recessas) notável da razão e da lei de Deus, uma ofensa 
grave a Deus que dissolve a amizade divina, o que o venial não faz. 

V I I . A disformidade do pecado mortal consiste em que por seu inter
médio se ofende a Deus gravemente, e de certo modo ele é virtual ou 
formalmente menosprezado. Para o pecado mortal requer-se uma matéria 
grave, uma quantidade apreciável, plena advertência do entendimento e 
pleno acordo da vontade. A maldade do pecado mortal não é moralmente 
infinita em termos estritamente intrínsecos, mas só extrínseca e objecti
vamente e segundo alguma coisa. 

VII I . O pecado venial é um pecado que só levemente ofende a Deus, 
e não produz a morte espiritual da alma, nem é punido enquanto tal com 
um castigo eterno, mas priva o homem da graça eficaz e proporcionada, 
do fervor da caridade, do temor de Deus e da inclinação para seguir a 
razão e a lei. É sempre uma disposição para o pecado mortal. De muitos 
pecados veniais não pode resultar um pecado mortal formal ou propor
cionalmente, a menos que as matérias ou efeitos daqueles persistam e 
confluam num único. 

IX. O pecado habitual não é o hábito vicioso resultante do pecado 
actual, nem a simples ordenação ao castigo, nem o comprazimento habi
tual no pecado passado, ou a propensão habitual para o pecado, nem a 
privação da graça; mas um pecado actual fisicamente passado que perse
vera moralmente em ordem a tornar o homem razoavelmente odioso a 
Deus, até que [o pecador] se abandone a ele ou mostre e aceite uma satis
fação condigna dele. 

RÉSUMÉ 

UNE NOUVELLE HÉRÉSIE À LA MESURE D 'UN NOUVEAU MONDE: 
L'OFFENSIVE D'ARNAULD CONTRE LA DOCTRINE DU PÉCHÉ PHILOSOPHIQUE 

La controverse du péché philosophique (1686-1690) est un épisode remar-
quable du conflit entre les Jésuites et Ie cercle janséniste de Port-Royal, oü 
Antoine Arnauld pontifiait. 

Le différend en question a été décidé dans les instances théologico-écclé-
siastiques convenables, mais il déborde largement le domaine de Ia théologie, en 
se répercutant sur le caractere de Ia rationalité européenne et sur le mode du 
rapprochement entre 1'Europe chrétienne et les cultures des peuples qu'on vient 
de découvrir. Le noyau de ce débat se place au niveau anthropologique, en ce 
qui concerne la dignité de la nature humaine et sa perfectibilité. 

Dans cette étude, on essaie de donner le cadre général dans Iequel le débat 
se déploie, les enjeux qui s'y posent et le légat qui est transmis à 1'avenir, 
notamment à 1'iluminisme du X V I I I e m e siécle. 





O A D E U S À ESSÊNCIA. NATUREZA, C U L T U R A 
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Em direcção a uma outra atitude filosófica 

Entre as múltiplas consequências que o alargamento espacial do 
mundo operado pelos Descobrimentos veio a exercer sobre as categorias 
mentais da Modernidade, uma das não menos significativas terá sido o 
advento de uma reflexão antropológica que se vai precisamente constituir 
como resposta às interpelações de um mundo humano exibido na imensa 
variedade das suas manifestações. Para além do enriquecimento temático 
e das novas linhas de pensamento que agora despontam, assiste-se sobre
tudo a um deslocamento a nível dos fundamentos, que poderá ser enun
ciado nos seguintes termos - na época moderna, a filosofia realiza a 
passagem de uma concepção do Homem centrada na essência para uma 
outra que, pelo contrário, sustenta a inviabilidade de qualquer posição 
essencialista nos domínios da Antropologia. 

O acto que põe em causa uma essência humana é somente a outra 
face de uma necessidade de problematização nunca antes ocorrida e que 
vai conduzir à colocação do Homem no centro da filosofia como questão 
filosófica dotada de contornos temáticos e metodológicos próprios. 
Emerge assim uma consciência instauradora que se exprime por uma sen
sibilidade inédita à complexidade, e mesmo ao carácter paradoxal do ser 
humano, e que não se revê nas teses essencialistas de cariz metafísico, 
que apoiadas na posição de um primeiro princípio, fosse ele o Ser ou 
Deus, envolviam já uma certeza prévia quanto ao ser do homem e, com 
ela, o inevitável dogmatismo de uma visão definitivamente encerrada. 

Phüasophica 15, Lisboa, 2000, pp. 135-149 
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Um mundo que se desvenda na variedade geográfica dos seus espa
ços e no carácter polifacetado das suas realizações culturais, a visão de 
uma Humanidade sujeita aos processos temporais e modelada pelas flu
tuações históricas são doravante incompatíveis com uma lógica da identi
dade e um estaticismo substancialista que fixa propriedades invariáveis e 
consagra uma uniformidade no interior da qual as diferenças são desvalo
rizadas como meros acidentes. Daí que, em rigor, no seio da metafísica 
ou da teologia, não houvesse verdadeiramente um lugar para a questão do 
Homem, precisamente porque este nunca poderia nem teria de pôr-se 
como questão. Ele surge aí tão-só como um caso particular da figura do 
fundamento, uma ideia imediatamente derivada dele, ou então, quando 
considerado na sua existência empírica, remetido para o estatuto de com
posto híbrido de alma e corpo, de espírito e matéria, sancionando-se deste 
modo, entre o homem concreto e a ideia de homem, um dualismo intrans
ponível 1. 

É porventura Rousseau quem proclama com maior veemência a 
necessidade de uma nova atitude, quando afirma que "não é necessário 
fazer do homem um filósofo antes de ter feito dele um homem"2, recusando 
deste modo toda a imposição de uma essência abstractamente preconcebida 
que dispensa a atenção ao humano real, seja ela proveniente da teologia, 
que o vocaciona para o sobrenatural, ou da especulação filosófica, que o 
predispõe para o pensamento lógico e a racionalidade intelectual. 

Os pensadores modernos cuja reflexão contribuiu decisivamente 
para a formação de uma Antropologia filosófica não pretendem somente 
modificar as imagens mais tradicionais do homem, fosse ele entendido 
nas definições paradigmáticas como animal racional ou imagem de Deus. 
Procuram captá-lo pela primeira vez, buscando descortinar nele mesmo e 
a partir dele mesmo os seus traços constitutivos mais universais. Esta 
intenção inaugural que virá a consolidar-se como área delimitada do 
saber, ou mesmo como disciplina independente, encontra-se presente nas 
justificações deliberadamente assumidas de um socratismo renovado que 
situa no sujeito humano o lugar interrogador ou, noutros termos, que faz 

1 Bastará analisar a história da semântica do termo "antropológico" para verificar o seu 
uso depreciativo anteriormente ao século X V I I I , ora significando o plano meramente 
humano face à superioridade do divino, ora o plano das faculdades empíricas em 
contraste com o das faculdades racionais. Sobre a evolução temática e linguística deste 
conceito, remeto para o documentado estudo de Odo MARQUARD, "Zur Geschichte 
des philosophischen Begriffs 'Anthropologie' seit dem Ende des achtzehnten Jahr
hunderts" in: Collegium Philosophicum. Studien Joachim Ritter zum 60. Geburtstag. 
Stuttgart, Basel, Schwabe Verlag, 1965, 209-239. 

2 "De cette manière, on n'est point obligé de faire de l'homme un philosophe avant que 
d'en faire un homme [ . . . ] . " ROUSSEAU, Discours sur Vorigine et ies fondements de 
1'inégalité parini Ies hommes; Oeuvres Completes, Paris, Seuil, 1971, vol. 2, p. 210. 
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da Antropologia um autoconhecimento. Enquanto Rousseau, no Prefácio 
ao Discurso sobre a desigualdade, de 1755, se lhe refere como "o mais 
útil e o menos avançado de todos os conhecimentos"3, Kant inicia a sua 
Antropologia numa abordagem pragmática, publicada em 1798, desig
nando expressamente o homem como "o objecto mais importante e mais 
útil para o homem"4. 

A autonomização do objecto antropológico, identificado com o 
homem real enquanto tal, torna o seu conhecimento prévio aos demais, 
conferindo à Antropologia uma posição não apenas central mas igual
mente fundadora, convertendo-a em muitos casos numa nova filosofia 
primeira que se substitui à metafísica e à lógica, e na qual outras áreas, 
nomeadamente a filosofia do conhecimento e a filosofia moral, a proble
matização jurídica dos direitos humanos e a fundamentação política da 
democracia virão a encontrar as bases teóricas para a sua legitimação. 

A riquíssima reflexão antropológica da Modernidade é conduzida 
por um forte sentido de busca, anima-a uma lógica de descoberta, orienta¬
-se no sentido da realidade e da reabilitação da experiência. De um lado, 
as Ciências do Homem repartem-se em estudos especializados e parcela
res, seja numa orientação física e médica, dirigida para o estudo da estru
tura anatómica e a investigação dos mecanismos ocultos do corpo, seja 
numa orientação cultural interessada na exploração da diversidade etnoló
gica. A filosofia, por seu turno, atenta embora aos contributos científicos, 
elabora categorias suficientemente flexíveis capazes de conciliarem a 
diversidade observável dos indivíduos com a unidade pensável do ser 
humano. Distanciada da especulação vazia, mas igualmente da observa
ção directa, ou mesmo da experimentação, procedimentos que separam o 
sujeito (observador) do objecto (observado), a filosofia elabora, num 
plano reflexivo vivificado pela experiência, os seus instrumentos 
categoriais mais latos, vindo o esforço unificador, profundamente anti-
-dualista, do pensamento setecentista a concentrar-se em duas noções 
englobantes. A unidade da diversidade espacial e geográfica das raças 
físicas e dos povos culturais responde o conceito de um único gênero 
humano, multifacetado nas produções exteriores, visíveis e passíveis de 
descrição, da cultura. À unidade do seu ser, o conceito de uma natureza 
humana, que mantém o plano dos traços comuns, mas refere agora sobre
tudo a potencialidade de uma constituição unitária e dinâmica sujeita às 
variações do tempo e da história. 

3 "La plus utile et la moins avancee de toutes les connaissances humaines me parait Stre 
celle de l'homme [. . . ] ." ROUSSEAU, Discours sur l'origine..., ed. cit., p. 208. 

4 "aber der wichtigste Gegenstand in derselben, auf den er jene verwenden kann, ist der 
Mensch [. . .] ." KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht; Kant Werke, ed. de 
Wilhelm Weischedel, Darmstadt, Wissenschafliche Buchgesellschaft, vol. 10, p. 399. 
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Seguindo diferentes perspectivas, Rousseau e Herder, os iniciadores 
da Antropologia filosófica moderna, e Kant, que lhe dá por fim o estatuto 
de uma disciplina dotada de especificidade, consumaram esse "adeus ao 
essencialismo", tendo as respectivas doutrinas, que aqui se tomam como 
modelos conceptuais amplos e não na restrita eficácia histórica, vindo por 
sua vez a configurar diferentes linhagens da Antropologia posterior. 

A natureza originária como natureza humana 

Com a hipótese de um estado de natureza, apresentada como uma 
mera conjectura proveniente do labor heurístico da imaginação, Rousseau 
elabora um dos mais fecundos modelos da compreensão antropológica, 
sustentando-o numa identidade conceptual forte que faz coincidir esse 
estado de natureza com a própria natureza humana. Porque o estado de 
natureza não remete para um momento passado do tempo ou uma época 
localizada no curso da história. É um momento ficcional anterior a todo o 
tempo e independente dele, a partir do qual se destacam em estado puro os 
traços integrantes da natureza do humano na sua feição mais originária. É 
interessante assinalar que entre as múltiplas expressões equivalentes que 
descrevem o état de nature, Rousseau usa as de nature de Vhomme e de 
homme naturel, remetendo para a dimensão fundadora e principiai desta 
noção, também dita como constitution humaine e constitution originelle5. 

A natureza humana é o homem "tal como saiu das mãos da natu
reza", a natureza no homem, agindo e manifestando-se imediatamente 
nele, ainda intacta e inviolada, uma natureza desprovida de aditivos e 
transformações, mas já humana, concretizando-se num ser anatomica
mente formado, fisicamente completo, e diferenciado enquanto espécie 
dos demais seres vivos, nomeadamente dos animais. Apesar de determi
nantes, não são os aspectos físicos nem os hábitos de conduta da vida pré-
-civilizada, como o nomadismo e a errância, a nudez e o ócio, ou a ali
mentação frugívora, que mais importam neste quadro. O que Rousseau 
sobretudo consagra não é tanto a idílica romantização da vida selvagem 
ou a imagem do primitivo vivendo em tranquila relação com o ambiente 
natural, é, sim, a autenticidade e veracidade do ser humano enquanto se 
encontra exclusivamente animado, do ponto de vista interior, por ritmos 
naturais. A ideia de uma natureza primitiva está, por isso, longe de se 
confinar a uma naturalidade de tipo físico e a formas exteriores de exis
tência, diferenciando-se de qualquer metodologia objectivista, seja a do 
anatomista que compara a morfologia das espécies, seja a do cientista da 
natureza que ausculta a evolução das séries biológicas, seja a do historiador 
que estabelece fases e épocas no desenvolvimento global da Humanidade. 

5 Cf. ROUSSEAU, Discours sur Vorigine..,, ed. cit., pp. 208-210. 
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A ideia de uma natureza primitiva começa por definir uma visão do 
mundo marcada pela suficiência do corpo, único instrumento disponível, 
capaz de se conservar e auto-regenerar, e dos sentidos - de entre os quais 
a vista, o ouvido e o olfacto detêm a primazia sobre o gosto e o tacto - , 
uma forma de encarar o mundo circunscrita às mais elementares opera
ções mentais, como perceber e sentir, querer e não querer, e aos mais 
básicos estados emocionais como temer e desejar. 

Ela define ainda uma subjectividade simples, composta de poucos 
instintos e de algumas paixões, parca de necessidades e desejos, anterior 
ao advento das regras da fria racionalidade e às convenções da linguagem 
articulada. Desprovido do fardo da memória e da divisão temporal da 
consciência, o sentimento de existência adequa o homem ao espaço da 
proximidade e a um contínuo horizonte de presente cuja satisfação o 
mantém ao abrigo da incerteza do futuro e do medo da morte. 

O abandono da razão como traço característico da essência humana é 
patente na selecção dos traços mais profundos dessa natureza que Rous
seau chama de "metafísicos ou morais" e que fazem convergir numa 
única natureza sensível as operações mais simples da alma e os princípios 
primordiais do amour de soi e da pitié, que modelam o homem desde o 
seu interior, dirigindo-o o primeiro para a manutenção do bem-estar indi
vidual e a auto-conservação da espécie, modalidades de um princípio de 
vida como preservação do prazer; o segundo para a coexistência pacífica 
e igualitária com todos os restantes seres, como um princípio de alteri-
dade. Antes da duplicação da consciência de si e do reconhecimento do 
outro como um "outro eu", existe já uma referência espontânea à alteri-
dade, se bem que definida em versão negativa como "uma repugnância 
natural em ver morrer ou sofrer qualquer ser sensível, e principalmente os 
nossos semelhantes"6. 

E a natureza sensível que dita a coesão entre sentir e sofrer e funda o 
reconhecimento espontâneo da semelhança que modera o amor de si e 
inibe qualquer desejo de fazer mal - "Parece, com efeito, que se eu sou 
obrigado a não fazer qualquer mal ao meu semelhante, é menos por ele 
ser um ser dotado de razão do que por ser um ser sensível, qualidade que 
sendo comum ao animal e ao homem deve pelo menos dar àquele o direi
to de não ser de modo algum inutilmente maltratado pelo homem."7 Uma 
auto-restrição de feição moral, uma obrigação originária que, positiva-

6 "une répugnance naturelle ä voir périr ou souffrir tout étre sensible, et principalement 
nos semblables." ROUSSEAU, Discours sur ¡'origine..., ed. cit., p. 210. 

7 " I I semble en effet que si je suis obligé ä ne faire aucun mal ä mon semblable, c'est 
moins parce qu'il est un étre raisonnable que parce qu'il est un étre sensible, qualité qui, 
étant commune ä la béte et ä 1'homme, doit au moins donner ä Tune le droit de n'étre 
point maltraitée inutilement par l'homme." ROUSSEAU, Discours sur ¡'origine..., ed. 
cit., p. 210. 
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mente, se torna num imperativo para agir, fazendo o bem e evitando o 
mal, isto é, o sofrimento, como estabelecem os dois preceitos - "Faz a 
outrem como queres que te façam" ("Fais à autrui comme tu veux qu'on 
te fasse") e "Faz o teu bem com o mínimo de mal de outrem que for pos
sível" ("Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible")8. É 
no núcleo moral do estado de natureza que se resguarda a condição origi
naria da inocencia, uma bondade natural que, não sendo objecto de saber, 
é já sentida e praticada previamente à distinção entre bem e mal imposta 
pelos códigos sociais das posteriores comunidades do mundo histórico. 

A Natureza é assim elevada à dignidade de paradigma moral, sede da 
igualdade de todos e da liberdade de cada um, numa coabitação a-social 
isenta dos laços da dependencia e da subordinação, uma comunhão global 
anterior à formação da sociedade e ao império da lei humana, moral ou 
jurídica, sempre marcada peia imposição de vínculos e ao serviço da 
dominação do mais forte. Uma mesma lei natural envolve todos os seres, 
incluindo o animal, também ele dotado de ideias e da faculdade de as 
associar9, possuindo o estatuto de ser não violento, não fazendo a guerra, 
dotado de compaixão 1 0 , e exaltado, nessa qualidade, como um ser sensí
vel provido de direitos11. 

A condição natural original ontologiza-se assim como ser do 
homem, mas daqui não se segue nenhum essencialismo, uma vez que na 
raiz desse mesmo ser se encontra igualmente inscrito um princípio dinâ
mico, uma mobilidade intrínseca e global, que pertence tanto à espécie 
como ao indivíduo, que pode mudar todas as faculdades e arrastar num 
sentido ou noutro todas as outras disposições. A perfectibilidade devêm a 
noção central da natureza humana, ao mesmo tempo indeterminação que 
contraria toda a perfeição e plasticidade que contraria todo o fixismo1 2. 
Com Rousseau, o homem deixa de ser perspectivado em função da per
feição para ser constituído pela perfectibilidade, diferenciando-se por este 
embrião indefinido do estaticismo das espécies sem mutação. A perfecti
bilidade é ainda a designação para a dinâmica temporal de uma natureza 
móvel que sofre a acção do tempo e que o tempo pode alterar. Na sua 
indeterminação, ela temporaliza a natureza e introduz um desvio na repe
tição dos ritmos naturais. Em confronto com o quietismo animal, limitado 

8 ROUSSEAU, Discours sur Vorigine..., ed. cit., p. 225. 
9 ROUSSEAU, Discours sur ['origine..., ed. cit., p. 218. 
1 0 ROUSSEAU, Discours surl'origine..., ed. cit., p. 223. 
1 1 ROUSSEAU, Discours sur ['origine..., ed. cit., p. 216. 
1 2 ROUSSEAU, Discours sur ['origine ed. cit., p. 218. Uma interpretação gobal do 

pensamento de Rousseau à luz da noção de perfectibildade como ideia reguladora é 
oferecida por Ursula REITEMEYER, Perfektibilität gegen Perfektion. Rousseaus 
Theorie gesellschaftlicher Praxis, Münster, LIT Verlag, 1996. 
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a seguir a lei, a escolher por instinto, o homem comporta-se também 
como "agente livre" intervindo como causa no seio da causalidade exte
rior, que pode aceitar, recusar ou modificar13. A perfectibilidade é, por 
fim, a raiz da historicidade do género humano, desencadeando toda a 
série de complexificações e de mudanças em declínio que acabarão por 
conduzi-lo à decadência. O amor de si transformar-se-á em amor próprio, 
a compaixão em domínio interesseiro do outro, a autonomia em depen
dência, a autenticidade em falsidade. 

O que mais ressalta do caminho histórico da Humanidade, que pro-
cessando-se embora por transições insensíveis Rousseau diagnostica em 
torno das duas principais revoluções do sedentarismo e da invenção dos 
metais, não é tanto o seu alcance de crítica civilizacional, social ou polí
tica. É sobretudo o patentear trágico de uma mutação sempre em decrés
cimo, de um empobrecimento ininterrupto, de uma contínua entropia de 
capacidades, o quadro de um ser que aos poucos vai desfalecendo a ponto 
de perder o seu ser no parecer14. Usando a perfectibilidade numa acepção 
axiologicamente neutra, Rousseau desresponsabiliza o homem pelo cami
nho do mal, uma vez que este não pode ser imputado nem a uma escolha 
nem a um erro seu, mas liberta igualmente a sabedoria natural de uma 
intenção intrínseca, da suspeita de uma perversa teleología negativa. 
Enquanto acontecimento temporal, toda a história é fortuita, derivando de 
um começo meramente acidental que deu início ao processo de socializa
ção, sustentando-se por isso numa conjunção aleatória da perfectibilidade 
com o concurso de causas exteriores, também elas aleatórias 1 5. 

As duas imagens que inauguram e finalizam o Discurso - a da estátua 
corroída de um deus que mais se parece com uma besta ou a de Diógenes 
buscando em vão um homem no meio de seres desfigurados - falam de 
uma perda que afecta o mais fundo do ser a ponto de atingir o núcleo da 
natureza originária, identificam um desvio que não tem retorno e apenas 
parcialmente pode ser recuperado. A natureza perdida é o ser perdido, o 
homem uma pálida imagem ou a desnaturada caricatura de si mesmo. 

Mas apesar de toda a ambivalência que resulta da construção interna 
de um texto feito de sucessivas analogias e em que se mesclam o sentido 
do originário, a crítica do presente e a perspectiva de futuro, um núcleo 
de primitividade parece ainda manter-se aceso debaixo das camadas cor
rosivas do tempo: a compaixão, muito ténue mas ainda activa no homem 

13 ROUSSEAU, Discours surl'origine ed. cit„ p. 218. 
1 4 ROUSSEAU, Discours surl'origine ed. cit., p. 232. 
1 5 O início de um desequilíbrio na harmonia natural provocado por aumento quantitativo 

da população é exposto por Rousseau como explicação conjectural; Discours sur 
Vorigine ed. cit., pp. 217 e 219. 
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civil, subsiste como qualidade "depravada mas não destruída" 1 6. No sen
timento natural que nos leva a colocarmo-nos no lugar do outro que sofre 
repousa a derradeira possibilidade de subsistência do género humano. 

Da fragilidade natural à invenção da cultura 

Em contraste com o naturalismo ético de Rousseau, Herder, no 
Ensaio sobre a origem da linguagem, de 1772, considera a naturalidade 
como insuficiente para dar conta da humanidade do homem e igualmente 
como incapaz de explicar todo o campo das suas produções. 

O mundo natural seria regulado, no interior de cada espécie, por uma 
relação inversa entre o desenvolvimento do equipamento sensitivo (que 
inclui sentidos e instintos) e a amplitude do círculo de vida. A acuidade 
dos instrumentos e órgãos sensitivos conduziriam uma espécie ao estrei
tamento da esfera vital, ao passo que a sua fraqueza e limitações dariam, 
pelo contrário, origem ao alargamento das formas da vida. As espécies 
vivas estariam organizadas segundo esta relação inversamente proporcio
nal entre a quantidade e o desenvolvimento dos instintos, e a riqueza e 
variedade dos tipos de actividade de que cada uma é capaz17. À luz desta 
lei que associa, como princípio básico estruturante, a especialização ao 
condicionamento e ao estreitamento, a espécie humana distingue-se por 
possuir sentidos não aperfeiçoados nem especializados, encontrando-se, 
portanto, naturalmente desprovida de uma esfera de existência única e 
uniforme; em suma, Herder conduz-nos à tese de que a espécie humana é 
naturalmente não natural. Porém, como em última instância, o princípio 
vital provém unicamente de uma Natureza-mãe providente, o paradoxo da 
simultânea naturalidade e não-naturalidade do homem é resolvido pela 
introdução de um elemento de clivagem - já presente no mito platónico 
de Prometeu e que será central em algumas antropologias contemporâ
neas18 - a saber, a ideia de uma deficiência (Mangel) originária que passa 
a fazer parte integrante da nossa natureza. 

6 "Tel est le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réfléxion; teile est la force de 
la pitié naturelle, que les moeurs les plus dépravés ont encore peine à détruire [ . . . ] ." 
ROUSSEAU, Discours sur ¡'origine ed. cit., p. 224. 

7 HERDER, Abhandlung über den Ursprung der Sprache; Johann Gottfried Herder 
Werke in zehn Bänden. Hrsg. Martin Bollacher u. a.. Frankfurt am Main, Deutscher 
Klassiker Verlag, 1985, Bd. L: Frühe Schriften. 1764-1772, pp. 711-712. 

8 PLATÃO, Protágoras 320b-323a. Entre os pensadores contemporâneos, a tese da 
deficiência biomorfológica constitui o cerne da concepção do homem como ser 
"impelido à cultura" defendida por Arnold Gehlen; veja-se o conjunto de estudos 
reunidos sob a designação geral de "Philosophische Anthropologie" em: Anthro
pologische und sozialpsychologische Untersuchungen. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 
1993. Sobre o motivo da compensação na compreensão antropológica, Odo MAR-
QUARD, "Homo compensator" em: Der Mensch und die Wissenschaften vom Menschen. 
Innsbruck, Solans, 1983. 
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A natureza no homem apresenta-se como duplamente determinada, a 
um tempo como lacuna - ausência de aptidões inatas, incapacidade de 
adaptação, falta de aperfeiçoamento e dispersão - e como poder de com
pensação, encontrando-se na capacidade de substituição (Ersatz) deste 
déficit genético "a especificidade, o carácter" do género humano19. Por 
natureza, o homem é o ser desprovido daquela natureza instintiva que 
orienta naturalmente o animal tanto perceptiva como instintivamente para 
o mundo exterior, e cuja falta supre pelo desenvolvimento global e a 
ampliação de uma outra esfera compensatória, a da interioridade, na qual 
reside o seu modo de ser constitutivo próprio. Recolhido na interioridade, 
resguardado do contacto imediato com o mundo das impressões físicas, 
liberta-se do círculo fechado dos estímulos e das respostas, mas conserva 
ainda o mundo ao apreendê-lo como um universo significante. Os dados 
físicos transformam-se em significação, os elementos percebidos em sinal 
distintivo (Merkmal), o som audível ressoa como som interno e palavra 
distintiva (Merkwort), e é esta que pode ser dita como palavra comunica
tiva (Mitteilungswort)20. 

A génese da linguagem, na qual Herder identifica a clivagem antro
pológica e a emergência da humanização, exprime a forma humana de 
estar no mundo, não perceptiva nem representativa, mas significante, não 
de proximidade interessada, mas de distância simbólica. Uma linguagem 
expressiva feita de ressonâncias significativas e não de impressões; não 
mimética, nem primariamente comunicativa ao serviço das trocas sociais; 
um dizer que se processa na ligação entre o sentido (interior) e a palavra 
(interior), num entendimento da alma consigo própria. É no elemento 
deste diálogo interior, uma constante elaboração dinâmica de que a fala 
(Rede) é já manifestação exterior, que o homem, enquanto ser exclusiva
mente formado na e pela linguagem, se caracteriza como o ser de cultura, 
pois vive num universo exclusivo que ele cria e que o cria, e apenas atra
vés do qual se pode exprimir. 

A linguagem não é veículo de um pensamento anteriormente for
mado e inteiramente pronto, apenas à espera de ser dito, ela é a um tempo 
pensamento e palavra, dizer interior. A razão não poderia ser isolada 
como uma faculdade, uma vez que é força viva, um todo que envolve e 
orienta todas as restantes forças, deixando de estar associada ao uso do 
pensamento intelectual para se mostrar como um embrião activo e dife
renciado, e diferenciando-se gradativamente nas suas formações, uma 
disposição global e não um agregado mecânico de elementos21. A antro-

'S HERDER, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, ed. cit„ p. 716. 
2 0 HERDER, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, ed. cit., p. 733. 
2 1 HERDER, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, ed. cit., p. 717. 
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pologia comparativa da deficiência funda, em Herder, uma antropologia 
unitária do humano, contrária à substancialização e ao dualismo que via 
na razão ou na alma uma força autónoma ou separada da sensibilidade. A 
razão conceptual como faculdade dos raciocínios e das argumentações é 
alvo de crítica dada a aridez da sua função analítica e abstractizante, tal 
como o é a antiga definição do "animal racional", ou seja, a função de 
complemento da razão, como um acréscimo à animalidade que o homem 
ainda transportaria consigo. 

Tal como Rousseau, Herder valoriza a sensibilidade, os sentimentos 
e os estados de ânimo, ingredientes inseparáveis do poder expressivo da 
linguagem. E à audição que cabe a função primordial, órgão equidistante 
entre a exterioridade da visão e a imediatez do tacto, médium que anima 
todos os outros órgãos e faz do homem um llsensorium commune pen
sante" ("ein denkendes sensorium commune")22, ser auditivo e vocal 
exprimindo-se primeiro nas modulações do canto, depois nas frases da 
linguagem elaborada. Mas ao invés de Rousseau, Herder aceita o termo 
"razão" para designar o processo da reflexão (Reflexión) e da ponderação 
(Besonnnheit)23, fonte da liberdade e do poder criador. Daí a recusa de 
que no grito primitivo da natureza possa residir a origem imediata da lin
guagem e não mais do que uma camada de impressões que apenas for
nece a seiva mas não as raízes da linguagem em acepção própria: articu
lada, intencional, convencional e significante. Uma origem que tão-pouco 
poderia provir do dom divino, que disponibilizaria uma linguagem fixa e 
terminada, o que contraria a característica de processo inventivo e génese 
interior, a cada momento reinventada por um ser que é "obra sua" e gra
ças à qual se perfectibiliza e se torna em fim de si mesmo. 

O dinamismo da perfectibilidade funda uma homologia entre onto-
génese e filogénese, num quadro compreensivo da cultura em que indiví
duo e género são encarados como seres em progressão, sendo uma língua, 
desde a fase inicial da aprendizagem, um constante processo de invenção 
e de reconhecimento, e nunca de apropriação passiva - "O homem é um 
ser em actividade, que pensa livremente, e cujas forças actuam em pro
gressão; por isso é uma criatura da linguagem!24. Sendo um todo que 
contém partes que são por sua vez outros todos, o género desdobra-se nos 
povos tal como a linguagem se diferencia nas línguas nacionais, numa 
ideia de Humanidade que se autoconstrói como força formativa e se 
manifesta pelas singularidade e pelas diferenças que marcam os povos 

2 2 HERDER, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, ed. cit., pp. 743-744. 
2 3 HERDER, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, ed. cit., pp. 719 e 717. 
2 4 "Der Mensch ist ein freidenkendes, tätiges Wesen, dessen Kräfte in Progression 

fortwürken; darum sei er ein Geschöpf der Sprache!" HERDER, Abhandlung über den 
Ursprung der Sprache, ed. cit., p. 769. 
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históricos e as culturas nacionais. Ao mesmo tempo, porém, instala-se, de 
modo insuperável, uma descontinuidade na escala dos seres, remetidos 
que são os animais para o plano do mutismo e da surdez. O naturalismo 
de Herder não só não disfarça um acentuado antropocentrismo - a dife
rença entre homem e o animal não é quantitativa, mas qualitativa e de 
modalidade25 - , como impõe, no homem, uma separação rígida entre ins
tinto e reflexão, inferioridade biológica e superioridade cultural - a dis
junção entre a natureza (ou animalidade) e a autocriação cultural inteira
mente espiritualizada, desligada de qualquer base e isenta de condiciona
mentos. 

O carácter ou a síntese de natureza e cultura 

Kant é inequívoco quanto à impossibilidade de atribuir ao ser huma
no uma essência, quando demonstra a inviabilidade de chegar, por defini
ção, a uma característica do género humano. Um tal procedimento impli
caria que se comparasse a classe dos humanos com uma outra classe de 
seres igualmente dotados de razão, para extrair a diferença específica que 
as separa, comparação facticamente impraticável uma vez que a expe
riência não oferece exemplos de seres racionais não terrestres. Com esta 
argumentação, que afasta o recurso ao método comparativo, Kant intro
duz uma posição inteiramente imanente, recusando também a via teoló
gica ou especulativa de aceder a uma outra ordem incognoscível, o que 
ultrapassaria indevidamente os limites impostos pela filosofia crítica do 
conhecimento. 

Ao género humano pode então ser somente atribuído "um carácter 
que ele cria para si mesmo, porque possui a capacidade de se aperfeiçoar 
segundo fins por ele próprio tomados."26 A posição anti-substancialista 
fica bem ilustrada na recusa de colocar no homem uma característica 
única que marcaria desde sempre o seu ser, e na atribuição reguladora de 
um carácter, que não refere o ser, mas tão-só um poder, uma potenciali
dade. Não é por isso a qualidade de animal rationale, mas de animal 
rationabile, que se ajusta a este poder fazer-se, ao poder de se fazer. 

2 5 Esla mesma visão herderiana reaparece em em textos posteriores, onde, na ideia de um 
todo ou de uma "grande cadeia do ser" que contém transições mas não cortes, a espécie 
humana aparece de facto como um corte relativamente às outras. No seu estudo sobre a 
história do estatuto filosófico dos animais, Elisabeth de FONTENAY percorre as 
Ideen, de 1784-1791, encontrando nelas, por um lado, a presença de uma ideia 
fraternitária que apelida os animais de "irmãos mais velhos" e, por outro, a 
caracterização da animalidade pelo mutismo; Le silence des betes. La philosophie à 
Vépreuve de Vanimalité. Paris, Fayard, 1998, pp. 509-515. 

26 " d a ß e r einen Charakter hat, den er sich selbst schafft; indem er vermögend ist, sich 
nach seinen von ihm selbst genommenen Zwecken zu perfektionieren [ . . . ] ." KANT, 
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht; Werke, vol. 10, p. 673. 
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É certo que Kant apresenta duas definições para os conceitos de 
natureza e de carácter, referindo aquele um plano universal e este o ele
mento distintivo de grupos particulares de indivíduos, sejam os sexos, os 
povos ou as raças. Só que, no caso do género humano, natureza e carácter 
coincidem. O carácter do género humano sobrepõe-se a todos os caracte
res grupais parcelares - o que caracteriza e distingue entre si os grupos 
não é necessariamente genérico, mas o que pertence ao género pertence, 
sem excepção, a todos os indivíduos. Também na sua Antropologia prag
mática o universalismo de Kant é incondicional e irrestrito. 

Das três acepções em que pode ser usado o termo "carácter", só a 
última é verdadeiramente significativa, uma vez que as duas primeiras, o 
carácter natural e o temperamento, são traços recebidos, herdados, e ape
nas a terceira, um princípio interior de automodelação segundo fins e que 
implica o uso da liberdade, indica o que ele é capaz de fazer de si mesmo27. 
Natureza e razão aliam-se na determinação conjunta, compósita, da natu
reza humana do género, que não é só natureza nem só razão, mas resulta 
do concurso de ambas. Da natureza recebe capacidades ou disposições 
(Anlage) de três tipos. Uma disposição técnica ou aptidão mecânica 
acompanhada de consciência; uma disposição pragmática para usar com 
habilidade os outros; e uma disposição moral para agir segundo o prin
cípio da liberdade. Porém, da natureza recebe também um elemento de 
instabilidade, o foco da discórdia, que faz pender para extremos cada uma 
destas disposições, gerando nele um contraste com a concórdia a que a 
razão aspira. 

Numa transição terminológica muito subtil e quase imperceptível, 
Kant traça a passagem das simples disposições naturais para as destina
ções (Bestimmungen) - a manutenção da espécie, o impulso para a cultura 
e o movimento para a felicidade - , através de diversos pólos tensionais -
entre sociabilidade e insociabilidade, entre rudeza e cultura, entre tendên
cia para o bem e propensão para o mal. A perfectibilidade não serve um 
progresso contínuo nem assegurado, mas é tão-só reguladora no caminhar 
histórico de um género, paradoxal e em conflito, feito de contrastes: entre 
os impulsos da manutenção física da espécie e as regras sociais que os 
proíbem; entre a transmissão e sedimentação da cultura e os seus ritmos 
descontínuos e fragmentários; e sobretudo do conflito de uma moralidade 
oscilante entre a lei da liberdade e o desejo do ilícito que constantemente 
a ameaça. A ideia de destinação total do género humano, como reunião 
das destinações parcelares e complementares envolve a formação de uma 
sociedade, apenas no seio da qual o homem se pode disciplinar, cultivar, 
civilizar e moralizar28. 

2 7 KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht; Werke, vol. 10, p. 625. 
2 8 KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht; Werke, vol. 10, p. 164. 
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Fica assim delimitado o objecto da Antropologia pragmática: o 
homem sintético, natural e cultural, inserido numa natureza humanizada, 
retirando dele mesmo a possibilidade de utilizar as suas capacidades ao 
serviço da sua realização - o cidadão do mundo (Weltbürger). Um 
mundo que já não é aqui a ideia cosmológica, mas o mundo "sob o qual 
se compreendem homens" ("worunter Menschen verstanden werden")29, 
um horizonte de imanência no qual está dada a existência de muitos 
outros para além do eu singular. A Antropologia pragmática parte do plu
ralismo, nunca é egológica nem metafísica - uma vez que esta tem de 
colocar a questão do fundamento da existência de outros seres fora de 
mim - e pressupõe "a maneira de pensar que consiste em não se conside
rar nem comportar como se encerrasse em si o mundo inteiro, mas como 
um simples cidadão do mundo."30 

Mas se o cidadão do mundo é o objecto, é necessariamente também 
o sujeito do saber antropológico, um saber que já não pode ser realizado 
na escola, mas apenas no mundo. O antropólogo não compreende o 
mundo como um espectador atento que o observa à distância, mas é 
aquele que "entrou no jogo" e faz parte desse jogo no qual também parti
cipa como actor interveniente31. Da simultaneidade de sujeito e objecto, 
de actividade e passividade, decorre tanto a especificidade atribuída por 
Kant à sua ideia de uma Antropologia filosoficamente conduzida, dife
renciada da fisiologia e da psicologia, que deverá dar conta do homem 
real partindo já da sua unidade e concreção, como a dificuldade de a edi
ficar numa verdadeira ciência. 

Quando analisado exteriormente, o homem é um ser que se esconde, 
dissimulando-se e alterando os dados visíveis que fornece; quando se 
analisa interiormente, observador e observado nunca coincidem. Inaces
sível enquanto fenómeno de observação e de experimentação, é-o tam
bém na experiência interna que de si mesmo faz. Nas duas partes da 
Antropologia numa abordagem pragmática, Kant mantém firme este 
princípio da simultaneidade entre interioridade e exterioridade, fenómeno 
e númeno, acompanhando na Didáctica a doutrina das faculdades com a 
análise das respectivas manifestações, e na Característica o conhecimento 
do homem interior a partir do homem exterior. 

Isentando o humano de uma essência, Kant acaba por colocar no 
cerne da sua Antropologia a total indeterminação: o máximo poder e a 
máxima fragilidade da nossa natureza. 

29 KANT, Reflexionen zur Anthropologie 1502a; Ak. XV, 799. 
3 0 " [ . . . ] die Denkungsart: sich nicht als die ganze Welt in seinem Selbst befassend, 

sondern als einen bloßen Weltbürger zu betrachten und zu verhalten." KANT, 
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht; Werke, vol. 10, p. 411. 

3 1 KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht; Werke, vol. 10,-p. 400. 
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O ciclo da natureza humana na reflexão antropológica 

Nas três posições da filosofia setecentista terá ficado bem evidencia
do o que se poderia designar como o ciclo da natureza humana, uma 
noção ambivalente e complexa, um horizonte hermenêutico de múltiplas 
funções e que cumpre diversas mediações pelas quais a Antropologia se 
liga à filosofia da Natureza e à filosofia da História. 

Globalmente, retira a origem do homem das mãos do criador e do 
acto de uma criação única e definitiva, para o colocar no conjunto dos 
seres do mundo natural, inserindo-o no ritmo mutável da natureza, da 
vida em devir de um organismo perpétuo, partilhando de uma génese 
comum ou de uma vida em comum com os outros seres. Abandonando as 
separações metafísicas de alma e corpo, responde à exigência de unidade 
real. Prescindindo da exclusividade da razão intelectual, responde ao 
apelo do ser total do homem, 

A natureza humana dota-o de mobilidade e poder, abandonando as 
visões de um ser sem tempo, dirigido para uma eternidade e uma perma
nência que a temporalidade concreta contradiz. Dota-o de traços específi
cos, mas também indeterminação intrínseca, da capacidade para se ir 
construindo segundo um dinamismo do tempo, que tanto pode ser enca
rado como motor de progresso ou foco de declínio. Com a ideia de per
fectibilidade consuma-se a dissolução da essência, substituída pela flexi
bilidade de uma natureza dinâmica incompatível com a identidade. 
Porque a mudança não tem em si orientação axiológica, podem ser dife
rentemente perspectivadas as articulações com o aperfeiçoamento ou com 
a decadência histórica. 

Uma natureza desdobrada nos indivíduos e unificada no género, um 
colectivo neutro superior às raças, povos, nações e culturas, salvaguarda, 
pelo menos a nível dos princípios, a exigência ética da universalidade e, 
ao mesmo tempo, a abertura à pluralidade dos mundos e dos homens. 
Alguns sinais de eurocentrismo poderão encontrar-se em Kant e Herder, 
mas não em Rousseau, que rejeita a identificação da cidade e da Europa 
como modelos supremos do valor civilizacional. 

O naturalismo fundador pode, por outro lado, não estar incólume ao 
antropocentrismo, ou mesmo à clivagem dos seres, sendo frequentemente 
a natureza humana entendida como uma natureza para além do natural. 
Daí o receio de Herder de assumir a animalidade no homem, associada à 
presença residual de zonas inferiores que é necessário dominar, impondo-
-se, por consequência, duas diferentes ordens naturais, sendo a distinção 
do homem equivalente à sua superioridade. Também neste aspecto, Rous
seau é uma voz discordante, ao oferecer uma imensa abertura para uma 
comunidade igualitária dos seres na qual inclui o reconhecimento dos 
direitos naturais dos animais. 
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A filosofia das Luzes abre linhas a um debate interminável ao qual 
se reconduz, em última análise, o núcleo mais radical de toda a reflexão 
antropológica. Deve a Antropologia privilegiar a igualdade ou as diferen
ças? Rousseau respondeu pela igualdade, Herder a favor das diferenças; 
Kant, por sua vez, em nome da unidade. 

A igualdade justifica os direitos humanos e a equiparação de todos 
perante a lei. Mas corre o risco de se instalar no plano meramente formal 
de uma igualdade tão vazia que dificilmente será capaz de acolher em si 
as diferenças. Por sua vez, a diferença dá conta da singularidade irredutí
vel do indivíduo, dos direitos de cada um. Porém, ao ser exaltada pode 
converter-se em distância, erguendo barreiras reais tão inultrapassáveis 
que não se torna mais possível o estabelecimento de qualquer relação. 

Talvez que esta alternativa não tenha de se colocar como irremediá
vel. Caberá ao ciclo das antropologias da existência mediatizá-la pela 
ideia de semelhança. À interrogação: "Todos iguais ou todos diferentes?", 
talvez se deva responder: todos semelhantes. 

RÉSUMÉ 

L ' ADIEU À L'ESSENCE. 
NATURE, CULTURE ET CARACTÈRE 

D ANS L ' ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE DE L'ÉPOQUE MODERNE 

L'extrordinaire essor de 1'intérêt anthropologique, que la seconde moitié du 
XVIII m e siècle a connnu dans des domaines aussi différents que les sciences de 
Ia nature ou les études géographiques et elhnologiques, a demandé à la philoso¬
phie d'élaborer, de sa part, de nouvelles bases théoriques et conceptuelles pour 
1'établissement d'une réflexion sur 1'homme désormais libérée de 1'abstraction et 
des dualismes de la pensée métaphysique et théologique précédente. 

Les notions de nature humaine et de genre humain ont permis a la philoso¬
phie de parvenir à une vision concrcte et dynamique, surmontant la clôture des 
anciennes définitions de 1'être humain comme "animal rationel" ou "image de 
Dieu". 

Dans cet article on chercfie à saisir ce mouvement d'un "adieu à 1'essence" 
en anthropologie philosophique, en suivant les conceptions de perfectibilité dans 
le Discours sur Vinégalité de Rousseau, de culture dans YEssai sur Vorigine du 
langage de Herder et de caractere dans VAnthropologie pragmatique de Kant. 





« L I B E R D A D E S E D I R E I T O S » 
NO HORIZONTE DA SOBERANIA 1 

Viriato Soromenho-Marques 
Universidade de Lisboa 

§1. Introdução 

O Título I I da Constituição de 1976 da República Portuguesa desig
na-se "Direitos, Liberdades e Garantias". A conjugação no mesmo campo 
semântico dos conceitos "direitos" e "liberdades", aparentemente indis
cutível na perspectiva do Direito Constitucional do século XX, não o era, 
de modo algum, na altura em que eclodiu a polémica de Edmund Burke 
contra Richard Price, que serve de ponto de partida para o sobrevoo em 
torno dos grandes princípios e debates acerca da filosofia política dos 
direitos humanos fundamentais que esta Lição pretende exibir. 

Em particular na filosofia política de língua inglesa do século XVIII , 
com raízes no século XVII , e repercussões no século XIX, pode detectar-se 
uma separação entre esses dois conceitos, hoje usados geralmente como 
sinónimos: o conceito de liberty (ou liberties) e o conceito de rights. 

Nesta Lição tentaremos desenvolver e demonstrar as seguintes teses: 

Embora partindo de um debate travado em língua inglesa, as 
questões filosóficas nele envolvidas tiveram um alcance que abrangeu 
tanto a Europa como o Novo Mundo. 

As Liberties estão fortemente associadas à tradição britânica da 
Magna Carta, do parlamentarismo, da Bill of Rights de 1689. As liberties 

1 Este artigo recupera o essencial da Lição apresentada pelo autor no decurso das suas 
provas de agregação. A apresentação desta Lição correu em 4 de Maio de 2001 com o 
seguinte título: «Liberdades e Direitos» no horizonte da soberania: Análise crítica de 
uma tensão fundamental na razão política moderna. 

Phitosophica 15, Lisboa, 2000, pp. 151-175 
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estavam associadas ao 'privilégio' de representação política parlamentar, 
entre outras prerrogativas, usufruída por uma parte da sociedade das Ilhas 
Britânicas, numa situação de claro contraste com a situação política de 
uma Europa continental dominada por Estados com um acelerado proces
so de construção de poderosas e centralizadas monarquias absolutas. 
Marcavam um exemplo, mas também uma diferença, uma particularidade 
associada à tradição histórica britânica. 

O conceito de "direitos" (rights, droits, Rechte..), surge na lin
guagem política seiscentista e setecentista por via do amadurecimento do 
jusnaturalismo e do contratual is mo, em particular nas suas vertentes mais 
amadurecidas do período das Luzes, consubstanciado posteriormente nas 
experiências revolucionárias da América e da França. A sua leitura 
aponta para um horizonte de atribuições universais, inerente à simples 
condição humana, e não como o resultado de uma singular experiência 
histórica protagonizada por um povo. 

A rota de colisão, que é possível registar parcialmente, entre o 
discurso das "liberdades" e o clamar pelos "direitos" é índice de um 
fenómeno mais profundo e estrutural que se relaciona com a complexa 
mudança do ser social, e sobretudo das suas representações, associada à 
passagem de uma sociedade estratificada em ordens (estamental), e de 
economia pré-industrial, para uma sociedade progressivamente fundada 
num direito tendencialmente universal, e numa economia industrial, 
urbana e de trabalho assalariado. 

Associado a essa colisão de paradigmas, aparentemente ligados a 
diferentes leituras do que poderíamos designar como a procura de um 
ideal de emancipação política, encontramos o debate sobre o estatuto da 
teoria e da praxis, dos princípios e da experiência, que vai ser um dos 
tópicos fundamentais no surgimento das ciências sociais contemporâneas. 

Embora na sua matriz primordial seja inegável que o discurso das 
liberties, de estilo burkeano, se pode inscrever no esforço de refundação 
de uma sociedade fortemente hierarquizada e estratificada, num contexto 
adverso caracterizado pela secularização num quadro de expansão cres
cente da economia de mercado, a verdade é que o discurso dos direitos 
não ficou insensível, como os debates políticos do século XIX bem o 
provam, à substância de muitos argumentos aduzidos pela corrente con
trária. Aliás, o aparente transporte de argumentos de uma corrente para 
outra faz-se nos dois sentidos. 

O grande desafio deixado como herança por este debate consiste na 
necessidade de repensar a legitimidade da ordem política, do Estado, dos 
direitos e deveres da cidadania, no quadro do eclipse tanto do con-
tratualismo setecentista, como das diversas doutrinas historicistas e posi
tivistas emergentes das reacções à Revolução Francesa, e dominantes 
com o advento da Era da Restauração. 



«Liberdades e Direitos» no Horizonte da Soberania 153 

No momento final desta Lição sustentaremos a profunda actualidade 
deste debate setecentista, para uma época, como a nossa, em que urge 
reinventar a política e as práticas da cidadania. Defenderemos a proposta 
de que a oposição entre liberdades e direitos nos conduz não somente à 
clássica equação entre direitos e deveres, mas, sobretudo, a uma revisão 
das teorias da soberania, entendida esta como a estrutura política, jurídica 
e social, que, em cada período histórico, surge como a condição estrutural 
e institucional de manifestação e realização efectiva de direitos. 

Este debate sobre as raízes das filosofias dos direitos termina, assim, 
numa prospecção dos novos contornos do Estado e nas novas tarefas da 
cidadania, num quadro planetário de profunda incerteza e insegurança. 
Certo é, contudo, que nenhuma reinvenção da política se poderá efectuar 
sem uma atenta e responsável avaliação da possibilidade efectiva dos 
direitos, aliada à identificação das tarefas sociais e políticas que estão 
indissoluvelmente associadas à sua manutenção, aprofundamento e alar
gamento. 

§2. O ponto de partida: a polémica de Edmund Burke contra Richard 
Price. 

A 4 de Novembro de 1789, Richard Price (1723-1791), pastor pres
biteriano de orientação liberal, amigo de Benjamin Franklin e defensor 
das Revoluções Americana e Francesa, proferiu em Londres um discurso 
por ocasião do 101.° aniversário da 'Gloriosa Revolução' de 1688, que se 
tornaria a pedra de toque para as Reflexions on the Revolution in France, 
de Edmund Burke, um dos mais célebres representantes da corrente 'whig' 
nos Comuns britânicos, conhecido tanto pelas suas obras de estética (em 
particular o seu Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas on the 
Sublime and the Beautiful, 1756), como pela sua corajosa atitude contra a 
política oficial de Londres na crise que levaria à independência dos Esta
dos Unidos. O sermão de Price foi apresentado num local conhecido 
como 'Old Jewry', por iniciativa da 'Society for Commemorating the 
Revolution in Great Britain' 2. 

A 'Revolution Society' (fundada em 1788) constituía, a par com a 
'Society for Constitucional Information' (fundada em 1780), um dos clu
bes londrinos onde mais activamente se perseguia uma reflexão de evoca
ção prospectiva do legado da 'Glorious Revolution', à luz dos novos 
acontecimentos inaugurados com a Revolução Americana, e, quase de 
seguida, no quadro do enorme e controverso impacte internacional dos 

2 PRICE, Richard, "A Discourse on the Love of Our Country [Londres, 1789-1790]", 
Political Sermons of the American Founding Era. 1730-1805, Ellis Sandoz (ed.), 
Indianapolis, Liberty Fund, 1991, pp. 1005-1028. 
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acontecimentos revolucionários franceses. Por outras palavras, estes dois 
clubes tornaram-se num palco para os sectores mais radicais da vida polí
tica britânica, tendo o segundo deles abrigado nas suas fileiras o conhe
cido revolucionário Thomas Paine, acabando, aliás, por se extinguir após 
a prisão dos seus membros em 17943. 

O teor geral do sermão de Price vai na linha de fundo desta orienta
ção política progressista, aberta às correntes filosóficas externas à tradi
ção britânica, procurando cruzá-la com as novas experiências que acen
diam esperanças e temores em ambos os lados do Atlântico. De entre as 
numerosas teses situadas nesta linha doutrinária cosmopolita e inovadora 
podemos identificar a insistência no papel do consenso e do consenti
mento na regulação institucional das comunidades. Nessa medida, Price 
afirma que todas as leis civis "são regulamentos estabelecidos por acordo 
da comunidade" {are regulations agreed upon by the community). Mais 
adiante, reiterando a famosa afirmação de Frederico I I da Prússia sobre o 
papel do monarca, Price irá sublinhar a relação de serviço que todos os 
governantes, incluindo os monarcas, têm perante a sociedade à qual per
tencem, e sobre a qual governam: "Os governantes civis são propriamente 
servidores do público, e um rei nada mais é do que o primeiro servidor do 
público" {Civil governors are properly the servants of the public, and a 
king is no more than thefirst servant of the public)4. 

É, precisamente, neste domínio das responsabilidades dos gover
nantes para com os governados, ou se quisermos, na esfera dos direitos 
dos segundos na relação com os primeiros, que vai incidir uma das ver
tentes mais cortantes da crítica de Burke, com a qual se inaugura, aliás, a 
sua clássica diatribe sobre a Revolução Francesa, que iria marcar dura
douramente a filosofia política, mesmo para além das fronteiras da Europa. 

E curioso notar que Burke vai pegar na expressão 'Velha Judiaria', o 
local onde o sermão de Price foi apresentado, para começar por destruir, 
também retoricamente, a argumentação alegadamente 'revolucionária' e 
transbordante de uma simpatia contida pelos acontecimentos gauleses, em 
pleno curso, de Richard Price. O pastor defendia que a herança da Revo
lução de 1688 tinha legado aos britânicos três direitos fundamentais de 
autogoverno (escolha dos governantes, possibilidade de os demitir, e 
capacidade de construir um governo para si próprio) 5. Burke, por seu 

3 O'BRIEN, Conor Cruise, Nota à obra de Edmund Burke, Reflections on the Revolution 
in France, and on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to That 
Event [1790], London-New York, Penguin Books, 1986, p. 378 

4 PRICE, Richard, ibidem, pp. 1016 e 1017. 
5 "O direito de escolher os nossos governantes; o direito de os despedir por conduta 

indigna; e o direito de formar um governo para nós próprios." (The right to chuse 
[conforme a grafia original] our governors; to cashier them for misconduct; and to 
frame a government for ourselves.). PRICE, Richard, ibid., 1021. 



«Liberdades e Direitos» no Horizonte da Soberania 155 

turno, vai contrapor a esta entusiástica afirmação dos direitos dos cida
dãos as preiTogativas concentradas em torno da monarquia hereditária, 
bem como o peso incontornável das obrigações da tradição6. 

A demolidora polémica de Edmund Burke, embora dirigida a 
Richard Price, visava um alvo muito mais vasto. Vejamos, sumariamente, 
a estrutura argumentativa usada pelo famoso membro do Parlamento bri
tânico: 

Acusa Price e os seus colegas da 'Society for Commemorating the 
Revolution in Great Britain' de estarem a confundir a revolução de 1688, 
com a de 1649 (refere-se ao período da guerra civil que culminaria no 
consulado de Crommwell), e com a própria Revolução Francesa, ainda 
numa fase inicial de desenvolvimento. Importa não esquecer que, sobre
tudo no período conturbado da Guerra Civil Inglesa, e em particular no 
auge do poder dos 'Levellers' vamos assistir ao reclamar da universaliza
ção do direito de voto a todos os homens, bem como a uma dura crítica às 
leis estabelecidas. Essa crítica era feita em nome do "direito natural" 
(natural right) e do livre consentimento dos cidadãos a todas as leis civis. 
Essa ruptura com a tradição política anterior era protagonizada por líderes 
do Novo Exército Modelo, como, entre muitos outros, o Coronel Thomas 
Rainsborough e o seu irmão, Major William Rainsborough7. 

Acusa Price de esquecer os limites aos direitos do povo inscritos na 
lógica profunda do sistema político britânico, fundado numa monarquia 
hereditária. 

Avança a sua tese central de uma sociedade que se fundamenta não 
numa soberania numérica, mas qualitativa, que tem sobretudo a ver com 
um equilíbrio de ordens e interesses hierarquicamente estabelecidos, em 
que o factor quantitativo não é o mais relevante. 

O que para Price são 'direitos', que são acessíveis através de uma 
análise racional do conceito de pessoa, e por isso universalizáveis na 
linha lógica do direito natural, são para Burke heranças exclusivas do 
povo britânico, e em particular das suas camadas dominantes, que inte
gram uma relação particular entre grupos sociais e gerações específicas 
desse povo. Aqui abre-se o debate para uma reflexão mais profunda sobre 
o diálogo entre gerações, que já tinha sido aberto na correspondência 
entre Thomas Jefferson e James Madison no ano de 17898. 

6 BURKE, Edmund, Reflections on the Revolution in France, and on the Proceedings in 
Certain Societies in London Relative to That Event [1790], Conor Cruise O'Brien (ed.), 
London-New York, Penguin Books, 1986, pp. 99 ss. 

7 "The Putney Debates (October-November 1647J", The Levellers in the English 
Revolution, G.E.Aylmer (ed.), Ithaca, New York, Cornell University Press, 1975, pp.97-
-130. Merece também destaque o importante texto de John Lilburne "Englands Birth¬
-Right Justified" (1645), op. cit., pp.66-62. 

8 SOROMENHO-MARQUES, Viriato, Relatório de um Programa, Lisboa, 2000, pp.145-152. 
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Contra Price, Burke sustenta que em 1688 não houve uma Revolução 
(entendida como a criação de algo radicalmente novo), mas sim a simples 
Restauração de normas e privilégios herdados: "A Revolução [de 1688] foi 
realizada para preservar as nossas ANTIGAS e incontestáveis leis e liber
dades, e essa ANTIGA constituição de governo que é a nossa única garantia 
para a lei e a liberdade." (The Revolution was made to preserve our 
ANTIENT indisputable laws and liberties, and that ANTIENT constitution of 
government which is our only security for law and liberty)9. 

Para reforçar a sua absoluta recusa do entendimento que Price teria 
da Revolução como começo político suportado essencialmente na razão, 
Burke afirma ser a cultura política britânica baseada, inversamente, na 
ideia-força da continuidade e tradição, sendo a simples menção da 
possibilidade de criação de um novo governo causa de recusa e aversão 
profundas: "A própria ideia de fabricação de um novo governo é sufi
ciente para nos encher de repugnância e horror" (The very idea of the 
fabrication of a new government, is enough to fill us with disgust and 
horror)10. 

A polémica inaugurada por Burke rasgaria um sulco profundo no 
que poderíamos designar, seguindo a sugestão de Hegel, como o Zeitgeist 
da filosofia política desse período, marcado pelo apogeu das Luzes e pela 
entrada numa complexa e sinuosa Era das Revoluções. 

§3. Positivismo jurídico e direito natural. 

As críticas de Burke contra Price foram apenas o preâmbulo de uma 
reflexão mais profunda e sistemática, cujo alvo central era a demolição da 
obra constitucional e política que a Revolução Francesa procurava colo
car de pé. 

Durante um século a Revolução Inglesa de 1688 tinha-se tornado 
num paradigma incontornável do pensamento anti-absolutista na Europa 
Continental, com a figura de Montesquieu à cabeça. A eclosão da Revo
lução Americana tinha começado por colocar algumas dúvidas à validade 
e duração desse paradigma. Burke, contudo, conseguiu absorver a expe
riência americana na sua versão desse modelo11. A derrocada da monar-

9 BURKE, Edmund, op. cit., p. 117. Sobre o tema da Revolução em Burke merecem destaque 
na escassa bibliografia portuguesa os seguintes trabalhos: Pedro MAIA, Burke e a 
Revolução, Lisboa, dissertação de mestrado em Filosofia apresentada à Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, 1996; Valdemar de Azevedo FERREIRA, Império, Estado, 
Revolução. O Pensamento Político de Edmund Burke, Lisboa, dissertação de doutoramento 
em Cultura Inglesa apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1997. 

'0 Ibid. 
1 1 Tivemos ensejo de abordar este assunto no Relatório de um Programa, Lisboa, 2000, 

pp. 25-26. 
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quia despótica gaulesa constituía, desta feita, um desafio mais radical, 
que Burke resolveu enfrentar sem evasivas, e de uma maneira quase pre
ventiva, tendo em conta a simpatia generalizada e o estado de graça que, 
em Novembro de 1790, ainda se encontravam associados à recepção 
internacional dos acontecimentos franceses12. 

Nas suas Reflections, Edmund Burke coloca em rota de impiedosa 
colisão duas visões de sociedade, de política e de história. A sua apologia 
da Revolução de 1688 corporiza a sua defesa de uma sociedade conser
vadora, estabilizada nas suas raízes, com direitos segmentados e desi
gualmente distribuídos por grupos sociais ocupando posições diferencia
das, numa verdadeira cadeia orgânica de comando. Para Burke os direitos 
não se encontram ancorados numa razão universal e abstracta, nem num 
conceito de igualdade natural, repartindo a sua fundamentação entre os 
domínios metafísico e ético-religioso. Os direitos estão associados, pelo 
contrário, na óptica de Burke, a um princípio de possibilidade estabele
cido na história empírica e nas instituições, práticas, vivências e valores 
efectivos de povos concretos. 

Edmund Burke ao iniciar a sua polémica contra Price e a Revolução 
Francesa estava a preparar-se para desencadear uma autêntica tempestade 
na filosofia política, cujas ondas de choque se encontram, ainda hoje, 
longe de estar extintas. Sem colocar em causa a sua profunda originali
dade, a verdade é que dois acontecimentos de largo impacto cultural se 
encontravam em marcha na Grã-Bretanha. Foi na frente aberta por esses 
acontecimentos que a crítica de Burke se inseriu, ampliando e condicio
nando de modo muito considerável o seu desenvolvimento futuro. 

O primeiro desses dois eventos está associado à publicação, a partir 
de 1765, dos quatro volumes da monumental obra de William Blacks¬
tone, Commentaries of the Laws of England. Essa obra tornou-se no pri
meiro estudo sério do sistema jurídico britânico a penetrar nas Universi
dades de língua inglesa, inaugurando uma linha de rumo que rapidamente 
se expandiria pelas diversas escolas de pensamento associadas ao positi
vismo legal e ao historicismo jurídico 1 3. 

Por outro lado, em estreita associação com este renovado interesse 

1 2 A Revolução Francesa vai produzir a passagem de um paradigma britânico de 
emancipação para um paradigma francês. Kant é um bom exemplo dessa passagem: 
SOROMENHO-MARQUES, Viriato, Razão e Progresso na Füosofia de Kant, Lisboa, 
Edições Colibri, 1998, pp.481-482. 

1 3 ROSS, Harrison, "Introduction", Jeremy Bentham, A Fragment on Government, New 
York, Cambridge University Press, 1990, p. V I I I ss.; As Reflections de Burke cedo se 
tornaram num expoente desse movimento conservador de repercussões internacionais 
que, na Alemanha, por exemplo, conduziria à formação da «Escola Histórica do 
Direito»: José BARATA-MOURA, Marx e a Crítica da «Escola Histórica do Direito», 
Lisboa, Editorial Caminho, 1994, p. 15 ss. 
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pela valorização dos direitos consagrados na ordem positiva, verificamos 
um recuo e uma perda generalizada da credibilidade do direito natural e 
da concepção universalista de racionalidade a ele vinculada. 

A crítica ao jusnaturalismo não se encontra patente apenas nos autores 
mais conservadores, mas, por exemplo, também nas correntes reformadoras 
associadas a Jeremy Bentham e à sua escola filosófica utilitarista. O jovem 
Bentham utilizará, precisamente, Blackstone como alvo para uma obra 
inaugural do utilitarismo, no ano crucial de 1776. Nesse texto, ao lado de 
uma confiança enérgica numa "idade activa" (busy age) que "está a avançar 
rapidamente para a perfeição" (is rapidly advancing towards perfection), 
Bentham enuncia o axioma essencial do utilitarismo sem deixar de censurar 
a obra de Blackstone pela sua visceral "antipatia pela reforma" (antipathy 
to reformation), bem como pelo uso semanticamente ruidoso de conceitos 
aparentemente gastos do jusnaturalismo como "estado de natureza" (state of 
nature) e "contrato original" (original contract)14. 

A relação destas duas tendências parece acentuar-se no período da 
Revolução Francesa. Com efeito, tanto positivistas legais como utilitaris
tas vão aparecer entre os críticos das mudanças centradas em Paris. Tal 
situação, que pode ser comprovada nas obras de autores como William 
Paley (1743-1805) e Richard Hey (1745-1835), ambos clérigos anglica
nos ligados à Universidade de Cambridge, não pode servir para nenhuma 
extrapolação excessiva. Estas duas correntes não comungavam de 
nenhum vínculo doutrinário essencial. A ardente pulsão para a intransi
gente defesa do património jurídico de uma sociedade altamente estratifi
cada não encontra muitas pontes de contacto com os militantes de 
oportunidades para a reforma e o aperfeiçoamento das leis e das institui
ções. Estas duas correntes estavam mais unidas pelo que temiam do que 
pela eventual partilha de uma visão do mundo. A crítica da Common Law 
levada a cabo por Bentham não impediu, com efeito, muitos dos seus 
seguidores de temerem as consequências socialmente desagregadoras da 
defesa incondicional do primado da Natural Law15. 

1 4 BENTHAM, Jeremy, A Fragment on Government, New York, Cambridge University 
Press, 1990, pp. 3-4 e 37. O axioma essencial do utilitarismo é apresentado por 
Bentham logo no início da obra: "(...) é a maior felicidade para o maior número que 
constitui a medida para o certo e o errado..." ([....] it is the greatest happiness of the 
greatest number that is the measure of right and wrong...), p. 3. A crítica ao 
contratualismo, como narrativa unificadora que havia deixado de produzir sentido é 
possível de ser detectada mesmo em autores mais 'radicais' como é o caso de Godwin 
para quem "O governo na realidade, como tem sido abundantemente mostrado, é uma 
questão de força e não de consentimento." (Government in reality, as has abundantly 
appeared, is a question of force, and not of consent.). Ver: GODWIN, William, 
Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on Modern Morals and 
Happiness, London, Penguin Books, 1985, p. 239. 

1 5 SCHOFIELD, Philip, "Legal Positivism and the Rejection of Contractarianism in Early 
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§4. «Liberdades» ou privilégios? 

Uma das mais rápidas reacções à obra de Edmund Burke, a de Mary 
Wollstonecraft, revelou-se particularmente contundente na contestação 
dos fundamentos teóricos em que se baseava a recusa burkeana de uma 
concepção progressivamente j universal dos direitos de cidadania, como 
parte de uma concepção mais geral de direitos humanos. 

Para Mary Wollstonecraft, a posição de Burke encontrava-se distor
cida à partida por uma argumentação que se revelava incapaz de se dis
tanciar, em matéria de direitos, da paisagem concreta da sociedade britâ
nica de Setecentos. No plano das ideias, a autora não hesitava em propor 
ao famoso parlamentar uma definição tão singela como operacional: 

"O direito natural" de um homem, para lhe dar, senhor, uma definição 
breve deste disputado direito, consiste num certo grau de liberdade civil e 
religiosa, que seja compatível com a liberdade de todos os outros indiví
duos com quem ele está unido num contrato social, assim como [compa
tível] com a continuação desse contrato." (The birthright of man, to give 
you, sir, a short definition of this disputed right, is such a degree of 
liberty, civil and religious, as is compatible with the liberty of every other 
individual with whom he is united in a social compact, and the continued 
existence of that compact.)16. 

Contudo, a reflexão de Burke encontra-se limitada por um escolho 
fundamental. O direito natural do ser humano à liberdade ainda foi inca
paz de se concretizar ao longo da história, porque ele encontra no seu 
percurso um adversário terrível, ao serviço do qual Buke se encontra, o 
demónio da propriedade. É a propriedade e a sua incondicional defesa 
que explicam a asfixia dos "sagrados direitos dos homens", bem como as 
inúmeras leis que contra a justiça se erguem: 

"Eu reconheço que a liberdade, neste sentido simples e não sofisticado, ê 
uma ideia justa que ainda não recebeu uma forma nos muitos governos que 
se estabeleceram no nosso belo globo; o demónio da propriedade sempre 
esteve por perto para usurpar os sagrados direitos do homem, e para murar 
em volta destes, com uma medonha pompa, leis que guerreiam com a 
justiça. "(Liberty, in this simple, unsophisticated sense, I acknowledge, is a 

Utilitarian Thought" (texto inédito de 32 pp). Estou grato ao autor deste opúsculo, até 
pela oportunidade que tive de com ele debater esta temática no Convento da Arrábida, 
em Junho de 1997. 

16 WOLLSTONECRAFT, Mary, A Vindication of the Rights of Men [1790], Amherst-
-New York, Prometheus Books, 1996, p. 16. Agradeço ao meu colega Júlio Carlos 
Viana Ferreira a sugestão de tradução de "birthright" por "direito natural", numa clara 

' ressonância da obra de John Lilburne (1645), acima mencionada. 
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fair idea that has never yet received a form in the various governments that 
have been established on our beauteous globe; the demon of property has 
ever been at hand to encroach on the sacred rights of men, and to fence 
round with awful pomp laws that war with justice.),"11 

Não se julgue, todavia, que as observações da futura mãe da escritora 
Mary Shelley, resultam de uma simples evocação de Rousseau. De modo 
algum. A autora dirige a sua atenção contra um dos nervos conceptuais das 
Reflections: a saber a defesa da grande propriedade aristocrática e do 
sistema de representação política e eleitoral que a servia, desde a Câmara 
dos Lordes até à aritmética da desigualdade que perpassava em toda geome
tria dos círculos eleitorais para a Câmara dos Comuns. 

É interessante verificar que a defesa da propriedade, em particular da 
grande propriedade, não é reduzida por Burke à categoria de um tema 
conjuntural. Pelo contrário, ele transforma essa questão num verdadeiro 
princípio político, e num critério para a discriminação positiva da repre
sentação política dos grandes proprietários: "Alguma decente e regulada 
preeminência, alguma preferência (não uma apropriação exclusiva) dada ao 
nascimento, não é nem antinatural, nem injusto, nem imprudente." {Some 
decent regulated pre-eminence, some preference (not exclusive appro
priation) given to birth, is neither unnatural, nor injust, nor impolitic.)1*. 

A propriedade tornava-se no centro da teoria política de Burke, da 
mesma forma que o era do sistema político britânico. Nesse sentido, 
Mary Wollstonecraft estabelece uma clara clivagem entre uma teoria dos 
direitos e uma ideologia dos privilégios. As famosas liberdades inglesas 
não passavam de manifestações da tenaz defesa das discriminações posi
tivas a favor da aristocracia nas suas várias modalidades: "Segurança da 
propriedade! Eis, em poucas palavras, a definição da liberdade inglesa. E 
a este princípio egoísta todos os mais nobres são sacrificados" (Security 

17 WOLLSTONECRAFT, Mary, op. cit, p. 17. 
1 8 BURKE, Edmund, op. cit., p. 141. Sobre a natureza desigual da propriedade, que deve 

ser protegida por um sistema político capaz de salvaguardar os privilégios das minorias 
poderosas, escreve ainda Burke: "A característica essencial da propriedade, formada a 
partir da combinação dos princípios da sua aquisição e da sua conservação, é a de ser 
designed. Por essa razão, as grandes massas [de propriedade], que excitam a inveja e 
tentam a rapacidade, devem ser colocadas ao abrigo do perigo. Assim elas formam um 
baluarte natural para [a protecção] das propriedades de menor envergadura em todos os 
seus diversos graus." (Tlie characteristic essence of property, formed out of the 
combined principles of its acquisition and conservation, is to be unequal. The great 
masses therefore which excite envy, and tempt rapacity, must be put out of the 
possibility of danger. Then they form a natural rampart about the lesser properties in 
all their gradations.), p. 140.. O tema da propriedade tem raízes profundas no 
pensamento político de língua inglesa, como bem o demonstra o extraordinário escrito 
de James Harrington, Oceana (1656), que faz da estrutura e da divisão da propriedade 
o fulcro da sua teoria política. 
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of property! Behold, in few words, the definition of English liberty. And 
to this selfish principle every nobler one is sacrified.Y9. 

§5. A dimensão temporal dos direitos. 

Thomas Paine, talvez a personalidade mais revolucionária e irre
quieta do final do século XVI I I , também não deixaria Edmund Burke sem 
resposta. 

No seu clássico e completo ensaio de contestação às Reflections, 
Paine estabelece uma verdadeira teoria geral da democracia e dos direitos 
humanos. Todavia, na economia interna desta Lição, o que julgo conve
niente destacar consiste numa denúncia análoga à que Mary Wollstone-
craft havia produzido. Se a pioneira do feminismo criticaria Burke por 
este dirigir a sua recusa dos direitos universais para o objectivo de 
cimentar os privilégios de uma aristocracia de proprietários hereditários, 
Paine, por seu turno, vai criticar Burke por este basear a sua teoria da 
necessária estabilidade jurídica e institucional dos regimes políticos, e em 
particular do britânico, na defesa dos privilégios legislativos de uma 
geração sobre todas as outras. 

Atacando directamente o investimento ideológico de que Burke 
revestia a sua leitura da Revolução de 1688 (na verdade, uma Restaura
ção...), Paine revela as duas dimensões que geralmente se amalgamavam 
e confundiam na consideração desses eventos da história inglesa: 

"O Parlamento inglês de 1688 fez algo que para eles [os parlamentares] e 
os seus constituintes, tinha um direito de realizar, e que aparecia como 
devendo ser feito; mas em acréscimo a este direito, que eles possuíam por 
delegação, eles estabeleceram um outro direito por apropriação, o de con
dicionarem e controlarem a posteridade até ao fim dos tempos," (The 
English Parliament of J 688 did a certain thing, which for themselves and 
their constituents, they had a right to do, and which appeared right 
should be done; but, in addition to this right, which they possessed by 
delegation, they set up another right by assumption, that of binding and 
controlling posterity to the end of time)20. 

I'J WOLLSTONECRAFT, Mary, op. cit., p. 25. A futura pioneira dos direitos das 
mulheres não hesita em oferecer-nos uma descrição das numerosas vítimas imoladas 
no altar da propriedade e do privilégio das «liberdades inglesas»: marinheiros 
recrutados à força, camponeses prejudicados por leis de caça favoráveis à aristocracia, 
os crimes contra os irmãos mais novos cometidos em nome da manutenção integral da 
propriedade, a lesão dos direitos de jovens raparigas, em função de estratégias 
patrimoniais assentes na lógica de casamentos precoces, movidos apenas pelo 
interesse, entre outras situações de flagrante injustiça. Op. cit., pp. 26-38. 

2 0 PAINE, Thomas, Rights of Man. Being an Answer to Mr. Burke's Attack on the French 
Revolution, Buffalo-New York, Prometheus Books, 1987, p. 16. 
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Os parlamentares que haviam expulso Jaime I I da Coroa britânica, 
sem derramamento de sangue, e que no ano seguinte exigiram a restaura
ção de algumas liberdades e direitos da tradição inglesa perante Guilher
me e Maria, estavam a assumir uma competência legítima, por um pro
cesso de delegação, quer dizer, interpretando a vontade popular a eles 
confiada eleitoralmente. Contudo, querer transformar a ordem jurídica de 
1688-89 (que, sublinha-o Paine, só erradamente se poderia designar por 
constitucional), numa espécie de bússola fundamental dos povos britâni
cos, como pretendia Burke, tratava-se de um abuso e não de um direito. 
Aqui, a injustiça não era a de uma camada privilegiada da nação, os gran
des proprietários, sobre todos os outros membros da comunidade, mas a 
da elite de uma geração contra o direito a inventar e construir um futuro 
próprio por parte das gerações seguintes. 

A posição de Burke traduzia-se no império do passado sobre o pre
sente. As gerações actuais não podiam interpretar as suas necessidades e 
definir as suas tarefas em função da sua leitura do presente-futuro, mas 
tinham de ficar prisioneiras de uma lealdade imposta, e da obrigação de 
respeitar a integridade de um legado deixado pelas gerações anteriores, 
que, mesmo depois de terem desaparecido do palco da vida continuavam 
a agir como sombrias forças tutelares da história. 

Ora, perante esta postura de Burke, Paine vai definir o quadro 
conceptual em que assentava a sua teoria dos direitos: 

"Toda a história da criação (...) concorda no estabelecimento de uma tese, 
a unidade do homem; por isso eu entendo que todos os homens perten
cem ao mesmo grau, e consequentemente que todos os homens nascem 
iguais e com os mesmos direitos naturais, da mesma maneira, como se a 
posteridade tivesse prosseguido por criação em vez de geração, sendo 
esta última apenas o modo como a primeira é prosseguida; e consequen
temente cada criança que vem ao mundo deve ser considerada como deri
vando a sua existência de Deus. O mundo é tão novo para ela como o foi 
para o primeiro homem que veio à existência, e o seu direito natural é do 
mesmo tipo." (Every history of the creation (...) agree in establishing one 
point, the unity of man; by which I mean that man is all of one degree, 
and consequently that all men are born equal and with equal natural 
rights, in the same manner as if posterity had been continued by creation 
instead of generation, the latter being only the mode by which the former 
is carried forward; and consequently every child born into the world 
must be considered as deriving its existence from God. The world is as 
new to him as it was to the first man that existed, and his natural right it 
is of the same kind.).21 

21 PAINE, Thomas, op. cit., p.42. 
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Com esta explicação, Paine consegue justificar duas teses funda
mentais inerentes à sua visão democrática dos direitos. Em primeiro 
lugar, esta concepção liberta cada nova geração da obrigação de pagar um 
tributo indevido e cristalizador, relativamente à herança deixada pelas 
gerações anteriores. Mas, e em segundo lugar, se cada nova geração é a 
simples manifestação de uma nova criação, isso significa também que 
cada indivíduo nasce para o mundo radicalmente livre para perseguir a 
construção de uma sociedade onde os seus direitos - naturais, e coinci
dindo com as fronteiras da unidade múltipla do género humano - possam 
ganhar uma expressão progressivamente mais adequada e conveniente. 

Nestas palavras, Paine estava a dar o seu contributo pessoal, inte
grando-se no debate sobre justiça entre gerações, que tivemos ocasião de 
abordar mais demoradamente a propósito da correspondência entre Tho
mas Jefferson e James Madison22. E curioso verificar que Paine, por um 
lado, e Jefferson, por outro, deixariam o seu contributo na Constituição 
Francesa de 1793, por intermédio do seu amigo comum, o marquês de 
Condorcet. Com efeito, essa influência americana seria decisiva para 
transformar esse documento constitucional no primeiro em que os direitos 
das gerações futuras receberiam um reconhecimento formal2 3. 

§6. A fundamentação dos direitos e a sua relação com a realidade 
empírica. 

A polémica de Burke contra Price em torno dos direitos tornou-se no 
centro de uma polémica sobre a própria essência da política e da filosofia 
política, que de imediato ultrapassaria as fronteiras do universo cultural 
de língua inglesa. 

Na realidade cultural alemã os principais intérpretes desta polémica 
foram o grande Kant e duas figuras notáveis do pensamento político da 
transição de século: August Wilhelm Rehberg (1757-1836) e Friedrich 
Gentz (1764-1832). O primeiro estava ligado ao governo de Hannover, 

2 2 Ver o meu Relatório de um Programa, Lisboa, 2000, pp. 145-152. Ao contrário do que 
Thomas Jefferson afirmava a Madison, na sua carta de 6 de Setembro de 1789, o tema 
dos direitos das gerações não era completamente novo. Na filosofia kantiana da 
história encontramos a presença desse tema. Apenas a título de exemplo veja-se: 
KANT, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Ak. V I I I , 
pp. 27-29. 

23 "Art." 28 - Um povo tem sempre o direito de rever, de reformar e de mudar a sua 
Constituição. Uma geração não pode submeter às suas íeis as gerações futuras." 
(Art.28.-Un peuple a toujours le droit de revoir, de reformer et de changer sa 
Constitution. Une génération ne peut assujettir a ses lois les generations futures.), Les 
Constitutions de la France depuis 1789, Jacques Godechot (ed.), Paris, Garnier-
-Flammarion, 1970, p.82; SOROMENHO-MARQUES, Viriato, Direitos Humanos e 
Revolução, Lisboa, Edições Colibri, 1991, p. 108. 
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uma cidade ainda vinculada à coroa britânica. Gentz, por seu turno, tinha 
sido aluno de Kant entre 1784 e 1786, tendo mesmo colaborado com o 
velho pensador na revisão da Kritik der Urteilskraft24. 

O debate foi despoletado por um texto de Kant, onde o nome de 
Burke nem sequer era mencionado. Trata-se de um longo artigo publi
cado pelo pensador de Königsberg, em 1793, nas páginas do principal 
órgão do iluminismo prussiano, a Berlinische Monatsschrift.25 O pretexto 
de Kant era constituído por um artigo de Christian Garve, publicado um 
ano antes, onde este último manifestava a sua incompreensão perante a 
teoria moral kantiana, e em particular face ao seu conceito de «dever» 2 6. 

Para Kant a polémica constituía um excelente pretexto para explici
tar o seu entendimento sobre a aplicação do método da filosofia crítica a 
três domínios onde as relações entre os princípios teóricos e a prática se 
mostravam particularmente sensíveis. No segundo dos domínios, aquele 
em que se analisa o homem enquanto membro de uma comunidade polí
tica, enquanto Staatsmann, Kant, aparentemente entrando em polémica 
com Hobbes, vai de facto combater as posições de Burke e o seu alegado 
realismo político. Nessa esfera política, Kant vai identificar os três prin
cípios a priori do "estado civil" (bürgerlicher Zustand), no quadro de 
uma teoria transcendental da política. 

São eles os seguintes: 

" 1 . A liberdade de cada membro da sociedade enquanto homem. 
1. A igualdade deste perante todos os outros, como súbdito. 
3. A independência [ou autonomia] de cada membro duma comunidade 
enquanto cidadão" 
(Die Freiheit jedes Glied der Sozietät, als Menschen. 
2. Die Gleichheit desselben mit jedem anderen, als Untertan. 
3. Die Selbständigkeit jedes Gliedes eines gemeinen Wesen, als 
Bürgers.)27. 

Apesar do cuidado de Kant, a presença oculta do autor das Reflections, 
como verdadeiro adversário do filósofo de Konigsberg, não passou des
percebida aos dois germânicos discípulos de Burke acima referidos. 

2 4 Tive ensejo de abordar com mais detalhe esta polémica em: SOROMENHO-
-MARQUES, Viriato, Razão e Progresso na Filosofia de Kant, Lisboa, Edições 
Colibri, 1998, pp. 393-414. 

2 5 KANT, "Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht 
für die Praxis", Ak. V I I I , pp.273-313. 

2 f ) GARVE, Christian, "Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, 
Literatur und dem Gesellschaftlichen Leben", Drei Texte über Theorie und Praxis, 
Dieter Henrich (ed.), Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1967, pp. 134-138. 

V KANT, op. cit., p. 290. 
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Friedrich Gentz tinha traduzido para alemão as Reflections de Burke, 
assim como outro conhecido panfleto do escritor suíço Mallet du Pan (a 
que faremos referência mais adiante nesta Lição). August Wilhelm 
Rehberg tinha, por seu turno, publicado em 1793 um longo ensaio contra 
a Revolução gaulesa, cujo título imitava o do conhecido ensaio de Burke, 
e onde o pensador britânico era verdadeiramente idolatrado como: "um 
velho, experiente e prático homem de Estado" (eines alten erfahrnen 
practischen Staatsmannes)n. Os dois textos, de Gentz e de Rehberg, 
comungavam de inegáveis afinidades teóricas, embora acabassem por 
efectuar uma espécie de divisão do trabalho no ataque ao velho filósofo2 9. 

Gentz situou mais a sua crítica a Kant na questão da (in)validade dos 
princípios, quer dizer, na alegada impossibilidade de construir uma teoria 
política com um eixo coordenador central baseado em princípios trans
cendentais a priori. Rehberg, por sua vez, fez a crítica a Kant mais a par
tir dos perigos das suas consequências quando aplicadas a situações práti
cas. Parece não restarem dúvidas que ambos os autores consideravam o 
velho filósofo como um cripto-jacobino, como um adepto dissimulado de 
Rousseau e da República francesa. 

O aspecto mais construtivo destes dois polemistas situa-se numa 
vertente que eles souberam explorar, provavelmente, com mais finura 
analítica do que o seu mestre irlandês. Trata-se da compreensão de que 
uma atitude realista em política só pode ter como consequência, se quiser 
ultrapassar o tosco nível de uma defesa incondicional do statu quo, o 
anúncio de um verdadeiro programa fundador de pesquisas nos domínios 
do que hoje poderemos designar como as ciências sociais e humanas. 

É precisamente essa a ideia que nos propõe Rehberg quando nos 
indica a tarefa de substituir uma «teoria dos princípios» (à maneira alega
damente abstracta de Kant) por uma «teoria a partir da experiência»: 

"O aperfeiçoamento de determinações positivas das leis fundamentais da 
sociedade civil só pode ser esperado da observação e experiência acerca 
das necessidades e do comportamento do homem nas relações civis; e a 
teoria dos princípios deve aqui dar lugar não à praxis cega (que apenas 
segue impulsos naturais e as regras do hábito), mas à teoria a partir da 

2 8 REHBERG, August Wilhelm, Untersuchungen über die Französiche Revolution nebst 
kritischen Nachrichten von den merkwürdigen Schriften welche darüber in Frankreich 
erschienen sind, Hannover/Osnabrück.Christian Ritscher, 1793, p. 372. 

2 9 GENTZ, Friedrich, "Nachtrag zu dem Räsonnement des Herrn Professor Kant über das 
Verhältnis zwischen Theorie und Praxis", Drei Texte über Theorie und Praxis, Dieter 
Henrich (ed.), Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1967, pp. 89-111. REHBERG, 
August Wilhelm, "Über das Verhältnis der Theorie zur Praxis", Drei Texte über 
Theorie und Praxis, Dieter Henrich (ed.), Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1967, 
pp.113-130. 
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experiência." (Die Ausbildung positiver Bestimmungen der bürgerlichen 
Gesellschaft ist allein von der Beobachtung und Erfahrung über die 
Bedürfnisse und das Betragen des Menschen in bürgerlichen Verhältnis¬
sen zu erwarten; und die Theorie aus Prinzipien muss hier nicht der 
blinden Praxis (welche blossen Naturtrieben und Gewohnheitsregeln 
folgt) sondern der Theorie aus Erfahrung weichen)30. 

Também Gentz segue por esse caminho do conhecimento empírico 
ao recusar qualquer validade a uma «teoria pura dos direitos». As grandes 
questões da teoria política só podem ser baseadas na pesquisa das condi
ções concretas da vida social, nas suas múltiplas determinações: 

"A essas perguntas extremamente importantes [divisão e limites dos 
poderes do Estado] não sabe a teoria pura dos direitos dar qualquer res
posta. Só o conhecimento do homem, tanto do indivíduo, como das gran
des massas, conhecimento das capacidades, inclinações, fraquezas e 
paixões humanas, observação incessante, comparação de múltiplas situa
ções e circunstâncias, estudo das relações sociais, e talvez uma longa 
série de dispendiosas tentativas podem responder a essas perguntas." (Auf 
diese überaus wichtigen Fragen weiss die reine Theorie der Rechte keine 
Antwort zu geben. Nur Kenntnis des Menschen, des Einzelnen und grosse 
Massen, Kenntnis menschlicher Fähigkeiten, Neigungen, Schwachheiten 
und Leidenschaften, anhaltende Beobachtung, Vergleichung mannfaltiger 
Lagen und Umstände, Studium der gesellschaftlichen Verhältnisse und 
vielleicht erst eine lange Reihe kostbarer Versuche kann sie beantwor
ten.?1 

Antes de Auguste Comte e de Dürkheim, os discípulos germânicos 
de Burke apontavam o programa das futuras ciências do ser social, que 
conduziriam à pesquisa pelas leis objectivas da existência comunitária, 
i.e., à consideração dos seres humanos como se fossem coisas. Todavia, 
essa linha programática afastava, sem dúvida, a reflexão política tanto dos 
domínios de um jusnaturalismo especulativo, como de uma defesa racio
nalista e abstracta da universalidade dos direitos humanos. Isso não é 
sinónimo, contudo, de que essa via 'experimental' para o estudo das 

3 0 REHBERG, August Wilhelm, op. cit., p. 127. Curiosamente, entre as fileiras dos 
partidários da Restauração é possível encontrar também quem sustentasse a 
necessidade de recorrer a princípios miraculosamente divorciados da experiência para 
vislumbrar a possibilidade de regresso à ordem estabelecida, como era o caso de 
Joseph de Maistre, autor da obra Considerations sur la France (1796). Ver: 
BONACINA, Giovanni, "Abstract Theory or Concrete Reality? Notes on Political 
Thought of Counter-Revolution from 1789 to 1830", Abstract und Konkret - Zwei 
Schlüsselkategorien des Zeitgenössischen Denkens, E. Chitas e D. Losurdo (eds.), 
Frankfurt am Main, Peter Lang, 2000, p. 154. 

31 GENTZ, Friedrich, op. cit., p.103. 



«Liberdades e Direitos» no Horizonte da Soberania 167 

sociedades conduzisse, inevitavelmente, à defesa da conservação da 
ordem estabelecida e ao alinhamento com posições ideológicas reaccioná
rias3 2. 

§7, A geografia plural do debate sobre os direitos. 

A polémica de Burke contra Price tornou-se na simples e diminuta 
ponta de um gigantesco iceberg de contornos filosóficos e políticos, que 
em torno da interpretação dos direitos e da sua correspondente estrutura 
social, cedo alastrou por todo o Velho Continente, e mesmo para o outro 
lado do Atlântico. 

No fundo, o que estava em causa não era apenas a Revolução Fran
cesa, mas a própria ideia de ordem política, o sentido profundo do orde
namento jurídico, os significados legais e psicológicos da modernidade, 
na verdade, as diferentes tipologias do olhar que as sociedades lançavam 
sobre si próprias. 

Nenhum grande país europeu permaneceu ileso. Muitos dos debates, 
onde a marca de Burke evidenciaria a sua influência, seriam produzidos 
em língua francesa. De entre esses textos devemos salientar os seguintes: 

- Jacques Mallet du Pan (1749-1800), Considérations sur la Révolu-
tion de France et sur les causes qui en prolongent la durée, London, 
1793. 

-Louis de Bonald (1754-1840), La thêorie du pouvoir politique et 
religieux dans la société civile, Constance, 3 vols. 1796. 

-Augustin Barruel (1741-1820), Mémoires pour servir à Vhistoire 
du jacobinisme, Londres e Hamburg, 5 volumes, 1799. 

-Jean-Joseph Mounier (1758-1806), De Vinfluence attribuée aux 
plülosophes, aux francs-maçons et aux ittuminés sur la Révolution de 
France, Tübingen, 1801 3 3. 

Em Portugal, por seu turno, o impacte das ideias revolucionárias teve 
a sua primeira consagração substantiva na Constituição de 1822, nascida 
da Revolução liberal do Porto de 1820. Contudo, apesar de ter constituído 
um duro, embora efémero, golpe na ordem feudal longamente prevale
cente no país, a Constituição seria perseguida por um grau intrínseco de 
inadequação. A enunciação dos direitos não conseguiu atingir uma eleva-

3 2 Sobre a presença de Edmund Burke no pensamento alemão veja-se: BRAUNE, Frieda, 
Edmund Burke in Deutschland-Ein Beitrag zur Geschichte des historisch-politischen 
Denkens, Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1917; RIBHEGGE, 
Konservative Politik in Deutschland, Darmstadt, WBG, 1989. 

3 3 LEFEBVRE. Joel, La Révolution Françoise vue par les Ailemands, Lyon, Presses 
Universitäres de Lyon, 1987, pp. 11-13. 
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ção universal. A força das coisas, a inércia das tradições e instituições, 
ficou perfeitamente patente nas limitações à liberdade religiosa e nos pri
vilégios conferidos à Igreja Católica, como se pode verificar nas 
restrições aos direitos individuais em matéria de crença, e na recusa da 
adopção do carácter não confessional da prática cívica consagradas nos 
artigos 8.°, 25.°, 53.° e 78.° da referida Lei Fundamental34. 

Nos EUA, como tivemos ensejo de desenvolver no Relatório de um 
Programa, John C. Calhoun aparece como um caso peculiar em que o 
ideal de sociedade, de inspiração burkeana, parece ter contribuído forte
mente para uma original defesa do esclavagismo no interior de uma revi
são confederai da Constituição dos EUA, assente numa interpretação 
revigorada da doutrina dos «direitos dos Estados» 3 5. Contudo, nenhuma 
relação necessária se pode estabelecer entre o ideal conservador de socie
dade, propugnado por Edmund Burke, e a defesa do esclavagismo, como 
fica, aliás, claramente demonstrado pelo facto de o principal animador do 
movimento político que conduziria à abolição da escravatura em 1888, na 
que foi a maior colónia portuguesa, o líder nordestino Joaquim Nabuco 
(1849-1910), ser um assumido representante do 'whigismo' de recorte 
burkeano no Brasil 3 6. 

3 4 SOROMENHO-MARQUES, Viriato, "A Constituição de 1822. Uma filosofia política 
intempestiva", Philosophica, n.° 11, 1998, pp.39-47. A Constituição portuguesa de 
1822 seguia um compromisso religioso em tudo semelhante ao da Constituição 
espanhola de Cádis (19 de Março de 1812) que logo no seu Art.° 12.° estatuía: "A 
religião da Nação espanhola é e será perpetuamente a católica, apostólica, romana, 
única verdadeira. A Nação protege-a através de leis sábias e justas e proíbe o exercício 
de qualquer outra" (La religión de la Nación espanola es y será perpetuamente la 
católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y 
justas, y prohibe el exercício de cualquer outra). Marcas de Burke e Comte podem 
também ser encontradas, muito mais tarde, na crítica ao sufrágio universal, efectuada 
num texto de 1878, escrito por Oliveira Martins, sob o título "As Eleições", como parte 
da proposta de uma sociedade fundada num conceito de representação orgânica: 
SARAIVA, António José, A Tertúlia Ocidental. Estudos sobre Antero de Quental, 
Oliveira Martins, Eça de Queiroz e Outros, Lisboa, Gradiva, 1998, pp. 77-79; 161; 
205-213. 

35 SOROMENHO-MARQUES, Viriato, Relatório de um Programa, Lisboa, 2000, 
pp. lIO-l 15. 

3 6 A marca evidente de Edmund Burke no pensamento de Joaquim Nabuco encontra-se 
bem patente, por exemplo, na definição de Constituição dada pelo político brasileiro: 
"As Constituições não se fazem mas crescem, verdade que faz parte da verdade maior, 
que as sociedades em toda a sua organização não se fazem, porém crescem, afasta de 
uma vez a idéia de que se possa dirigir como se quer um sistema de Governo 
artificialmente combinado.", NABUCO, Joaquim, Porque continuo a ser Monarquista 
(1890), citado por Vamireh Chacon, Joaquim Nabuco: Revolucionário Conservador 
(Sua Filosofia Política), Brasília, Senado Federal, Colecção Biblioteca Básica 
Brasileira, 2000, pp. 125-126. 
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§8. A polémica sobre os direitos e a reconsideração da teoria da 
soberania. 

Um dos factores integrantes do sucesso, não apenas das teses, mas 
também do estilo burkeano de análise política reside, sem dúvida, na 
perspicácia com que ele foi capaz de antecipar as diferentes etapas da 
decomposição interna da Revolução Francesa, chegando mesmo a anteci
par o fenómeno do bonapartismo37. 

Outro dos elementos retóricos e substantivos do ataque de Burke e 
dos seus seguidores à Revolução Francesa consistiu na identificação das 
contradições entre a desmesura dos objectivos e a relativa exiguidade ou 
inadequação dos meios empregues para os atingir, conseguindo com isso 
denunciai- tanto a desmesura como a inexperiência (ausência de suporte 
na realidade objectiva) da empresa revolucionária. Nessa medida, um dos 
principais efeitos de contraste consistia na amplificação da oposição entre 
a promessa da Revolução, que pretendia estabelecer uma clivagem histó
rica na afirmação de uma leitura universalista dos «direitos do homem e 
do cidadão», e a precariedade dos seus dirigentes, caracterizados como 
um punhado de juristas, sem tarimba administrativa, condenados a lançar 
a nau do Estado na pior das tormentas que imaginar se poderia. A Revo
lução que pretendia retirar o comando da vida social gaulesa a alguns 
milhares de famílias poderosas e privilegiadas por títulos hereditários, 
acabou, na caricatura de Burke e dos seus seguidores, por transferir as 
competências do Estado para as mãos de algumas centenas de intelectuais 
exaltados, que, por sua vez, depois de exaustos e exangues por sucessivas 
lutas fratricidas pelo poder, acabariam por transferir toda a maquinaria e 
todas as prerrogativas da administração para as mãos de um só homem, 
que acumularia mais poder do que qualquer dos monarcas absolutos que a 
França anteriormente conhecera38. 

57 BURKE, Edmund, op. ck, p. 338 ss. 
3 8 "Na fraqueza de um tipo de autoridade, e na flutuação de todos os outros, os oficiais do 

exército permanecerão durante algum tempo entregues ao motim e à facção, até que 
algum general popular, que perceba da arte de conciliar a soldadesca, e que possua o 
verdadeiro espirito de comando, faça incidir os olhos de todos os homens sobre si 
próprio. Os exércitos obedecer-lhe-ão por sua conta própria. Não existe nenhum outro 
modo de assegurar a obediência militar neste estado de coisas. Mas no momento em 
que esse acontecimento tiver lugar, aquele que comandar o exército é o vosso senhor, o 
senhor (e isso é pouco) do vosso rei, o senhor da vossa assembleia, o senhor de toda a 
vossa república." (In die weakness of one kind of authority, and in die fluctuation of 
all, the officers of an army will remain for some time mutinous and full of faction, until 
some popular general, who understands the art of conciliating the soldiery, and who 
possesses the true spirit of command shall draw the eyes of all men upon himself. 
Armies will obey him on his personal account. There is no other way of securing 
military obedience in this state of things. But in the moment in which that event shall 
happen, the person who really commands the army is your master; the master (that is 
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O contraste entre a grandeza das promessas revolucionárias e os seus 
exíguos sucessos constituía, todavia, um desafio teórico, que não se redu
zia a um modelo estritamente dualista onde a impossibilidade de realiza
ção imediata do programa dos «direitos» obrigasse a retirar, sem contem
plações, para o triste abrigo da sociedade das «liberdades como privilé
gios», na linha sugerida por Burke. Muitos observadores da Revolução 
Francesa preferiram seguir o exemplo de Kant, para quem uma adequada 
interpretação dos acontecimentos gauleses teria de ser integrada numa 
grelha hermenêutica, de natureza histórico-universal, onde os próprios 
erros e fracassos, acabavam - numa recuperação para a filosofia da histó
ria das categorias da teodiceia metafísica de Leibniz - por ser reabsorvi
dos numa teoria geral do progresso, entendido como um processo de 
autonomia e emancipação 3 9. 

No seio dos próprios actores revolucionários, o brutal contraste entre 
esperanças e resultados, era fonte de angustiada meditação. Que outra 
explicação se pode dar para o facto de os autores da Constituição do 5 
Fructidor (de 22 de Agosto de 1795) se terem sentido compelidos ajuntar 
à lista dos 22 direitos do homem e do cidadão, um elenco compensatório 
de 9 deveres?40 No fundo, o que estava em causa era a necessidade de 
aprofundar as razões estruturais e profundas que levavam à dificuldade 
(para alguns, completa impossibilidade) em implementar uma ordem jurí
dica cada vez mais geral e abrangente, ancorada no conceito reitor de 
uma leitura universalista dos direitos humanos. 

O caminho estaria aberto para uma revisão da teoria do contratua-
lismo, onde se deveria restabelecer um diálogo entre as teorias dos direi
tos e as doutrinas da soberania, duas facetas fundamentais da filosofia 
política moderna, que foram desenvolvidas, contudo, não só de maneira 
alternada, como, muitas vezes, em rota de colisão. Esse caminho não foi, 
todavia, jamais trilhado de forma sistemática Com a morte de Kant desa
pareceu o último grande representante do contratualismo continental, que 

little) of your king, the master of your assembly, the master of your whole republic), 
BURKE, Edmund, op. ext., p. 342. Burke considerava que a França revolucionária 
estava dominada por "cinco centenas de advogados de província e obscuros clérigos" 
{five hundred country attornies and obscure curates), ibid., p. 141. Também Friedrich 
Gentz falava depreciativamente dos "jactantes legisladores da França" (die 
grossprecherischen Gesetzgeber Frankreichs), op. cit., p, 100. 

3 9 SOROMENHO-MARQUES, Viriato, Razão e Progresso na Filosofia de Kant, Lisboa, 
Colibri, 1998, p. 262 ss. Sobre a Revolução Francesa escreve Kant em Streit der 
Fakultäten (1798): "...um tal acontecimento na história da humanidade jamais poderá 
ser esquecido" (... ein solches Phänomenen in der Menschengeschichte vergisst sich 
nicht mehr), Ak. V I I , p. 88. 

4 0 "Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de la Constitution du 5 
Fructidor An I I I " , Jacquer Godechot (ed.), op. cit., pp. 101-103. 
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estaria em condições de articular a tradição com os novos desafios aber
tos pela Revolução 4 1. O discurso sobre a razão universal foi sendo subs
tituído pelas diversas modalidades de positivismo e historicismo jurídico. 
Os projectos de construção de uma nova ordem internacional foram subs
tituídos pela apaixonada tarefa da construção de Estados nacionais, 
perante a qual a temática dos direitos perdia peso e prioridade42. Depressa 
o contratualismo deixou de ser o campo de eleição para as próprias dou
trinas políticas que visavam a emancipação. O contrato social tornar-se-
-ia, com o advento do movimento operário, numa ideologia abstracta, 
servindo para ocultar a natureza de classe do Estado, esvaziando-se assim 
a utilidade de retomar os fios perdidos na relação entre as teorias dos 
direitos e as da soberania. Seria preciso esperar pela Theory of Justice 
(1971), de John Rawls, para se assistir a um processo de recuperação gra
dual do vasto e adormecido potencial de inspiração do contratuaíismo. 

§9. Conclusão: a dupla determinação do conceito de soberania e a 
questão da cidadania. 

A dificuldade de realização objectiva dos direitos prende-se com um 
dos problemas mais interessantes e transversais da filosofia política 
moderna, a saber, o da eficácia do Estado. Esta questão colocou-se, no 
advento da modernidade, antes mesmo do surgimento das teorias contra-
tualistas e jusnaturalistas, que vão procurar responder de forma sistemá
tica aos problemas levantados tanto pela legitimidade da autoridade do 
Estado como pela natureza e fundamentação dos direitos individuais. 

A essa luz podemos interpretar um dos componentes decisivos da 
obra de Maquiavel. Com efeito, sem se debruçar sobre a genealogia 
racional do Estado, ele reflectiu seriamente sobre a necessidade de a auto
ridade do Estado ser capaz de se organizar de modo a prestar serviços, de 
modo a atingir resultados. O poder só poderia ser mantido se o «Príncipe» 
estivesse em condições de o exercer no âmbito de uma práxis dinâmica e 
eficaz43. Por outro lado, a questão dos direitos individuais, tanto no seio 
de uma sociedade específica, como no quadro das relações entre diferen-

4 1 Como tenho procurado demonstrar em vários estudos. Kant compreendeu muito 
claramente que a segurança dos direitos fundamentais dos cidadãos era inseparável de 
uma resposta à questão da soberania, não apenas no contexto nacional, mas no 
horizonte da ordem internacional: SOROMENHO-MARQUES, Viriato, A Era da 
Cidadania. De Maquiavel a Jefferson, Mem Martins, Europa-América, 1996, p. 137 ss. 

4 2 Fichte é talvez o melhor exemplo da travessia do ideal cosmopolita para o ideal 
nacionalista, mantendo, contudo, uma notável coerência teórica. 

4 3 FOISNEAU, Luc, "De Machiavel à Hobbes: efficacité et souveraineté dans la pensée 
politique modeme", Histaire de la Philosophie Politique, Tome //: Naissances de la 
Modernité, Alain Renaut (ed.), Paris Calmann-Lévy, 1999 p. 204. 
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tes nações e culturas, não deixaria de ocupar, com respostas fundamen
talmente diversas, a atenção de autores pré-contratualistas, como é o caso 
da posição assumida por Lutero face à resposta dos camponeses alemães 
em 1525, ou por Francisco de Vitoria, perante as violentas conquistas da 
Espanha na América, na primeira metade do século X V I 4 4 . 

Quais são, na verdade, as relações que se podem estabelecer entre a 
questão dos direitos e a questão da soberania? A resposta mais simples 
será a de afirmar que sem a existência de um poder soberano actuante e 
eficaz nenhum direito individual poderá ser mais do que uma promessa 
tendencialmente vazia. Essa foi a via claramente seguida pelo projecto 
hobbesiano de fundamentação racional da sociedade civil e do Estado. 
Contudo, a experiência empírica e histórica do Estado na Europa, como 
realidade anterior e aparentemente insensível à reflexão racional, não dei
xou de causar estragos na possibilidade de explorar as amplas possibili
dades abertas pela obra de Hobbes. 

Importa não esquecer que a primeira grande obra moderna sobre 
soberania pertence a Jean Bodin, e aí a principal preocupação consiste na 
justificação e na legitimação jurídicas dos poderes da soberania, enten
dida como a autoridade do Estado corporizada na figura de um monarca 
centralizador45. A existência empírica do Estado não deixou também de 
condicionar as reacções aos excessos da autoridade do Estado centrali
zado no final do século X V I I , a começar com a obra referencial de John 
Locke, que marcou decisivamente todas as teorias dos direitos do século 
seguinte. 

Uma leitura atenta de Hobbes permite vislumbrar, para além das apa
rências que o associam à profecia do Estado autoritário contemporâneo, 
como ele compreendeu a relação interna indissolúvel entre direitos e 
soberania. Hobbes compreendeu que os direitos individuais só seriam 
efectivos no quadro de uma sociedade civil. Contudo, não a pensou numa 
relação de oposição ao Estado, mas sim numa relação de mútua depen
dência entre ambos46. 

4 4 SOROMENHO-MARQUES, Viriato, "A Reforma luterana no horizonte da filosofia 
poiítica", Martinho Lutero. Diálogo e Modernidade, Lisboa, Edições Universitárias 
Lusófonas, 1999, pp. 35-40. 

4 5 "Pois que não existe ninguém maior na terra, depois de Deus, do que os Príncipes 
soberanos, e como eles são estabelecidos por ele como seus lugar-tenentes, para 
comandar os outros homens, é necessário ter em atenção a sua qualidade de modo a 
respeitar e reverenciar a sua majestade." (Puis qu'il n'y a rien plus grand en terre 
apres Dieu, que les Princes souverains, & qu'ils sont establis de luy comme ses 
lieutenans, pour commandes aux autres hommes, il est besoin de prendre garde à leur 
qualitê, à fin de respecter, & de reverer leur majestê.), BODIN, Jean, Les Six Livre de 
la République - Avec VApologie de René Herpin, [1576], Paris, Jacques du Puis, 1583, 
Liv. I , cap. X , p . 211. 

4 6 Sobre as relações entre Estado e 'sociedade civi l ' , o cap. X X X do Leviathan é 
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Por outras palavras, em Hobbes encontramos a semente daquilo que 
poderemos designar como a dupla determinação da soberania. Por um 
lado, o conceito de soberania significa, numa linha que vai de Jean Bodin 
a Carl Schmitt, a identificação das prerrogativas supremas da autoridade 
do Estado, daquele ou daqueles que têm a palavra decisiva a dizer acerca 
da declaração do «estado de excepção» (Aiisnahmezustand). Nesta pri
meira acepção, a soberania prende-se com a consideração do Estado 
como uma longa cadeia de comando, onde a analogia com a organização 
militar é evidente. Por outro lado, na segunda acepção do conceito, as 
teorias da soberania exploram a vertente genética dessa autoridade do 
Estado. Investigam as condições de possibilidade e os fundamentos legí
timos onde o exercício da soberania, no primeiro sentido, vai buscar a sua 
fonte de energia e de legitimidade. 

Para além da separação ôntica inevitável entre estas duas faces da 
soberania, quer dizer, a separação incontornável entre a soberania enten
dida como exercício do poder, e a soberania como fonte desse poder, a 
verdade, é que mesmo do ponto de vista doutrinário esse hiato teve ten
dência a registar-se. As doutrinas da soberania, no primeiro sentido, tor
naram-se, essencialmente, em reflexões sobre a razão de Estado e as rela
ções internacionais, enquanto as concepções de soberania na segunda 
acepção, por seu turno, conduziram a meditações sobre os direitos indivi
duais e sobre a cidadania, onde a relação com as condições de possibili
dade institucional para a efectivação desses direitos estava longe de ser 
suficientemente desenvolvida. Mesmo em Hobbes, que na sua concepção 
do Estado como "deus mortal" (mortal God) sintetiza a duplicidade da 
ordem política como sociedade civil e como Estado, como equilíbrio 
entre os direitos dos indivíduos e as instituições que visam a sua garantia 
prática, mesmo aí parece haver um desequilíbrio expressivo, a favor da 
soberania no primeiro sentido. 

Desta forma, tentando estabelecer uma síntese provisória, é possível 
afirmar que o debate sobre a natureza e limites dos direitos, provocado 
pela Revolução Francesa, não trazia consigo, necessariamente, a destrui
ção das características fundamentais do contratualismo, como efectiva
mente, e com algumas raras excepções veio a acontecer47. Uma outra via 

particularmente revelador: HOBBES, Leviathan, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1992, pp.231-244., SOROMENHO-MARQUES, A Era da Cidadania. De 
Maquiavel a Jefferson, Mem Martins, Europa-América, 1996, pp. 62-67; FOISNEAU, 
Luc, op. cit., pp. 261-276. 

4 7 Apesar da distância que separa o utilitarismo de Jeremy Bentham do contratualismo 
clássico, a verdade é que ele foi dos poucos a trazer bem para dentro do século XIX 
uma concepção claramente aberta ao que designamos como teoria complexa da 
soberania, acabando por falar em quatro "autoridades" (authorities) do Estado, de 
forma a tornar visíveis no mesmo plano os dois sentidos de soberania a que temos 
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se encontrava aberta: aquela que procurasse restaurar e aprofundar a via 
da unidade entre direitos e instituições do poder público, presente na base 
de uma teoria complexa da soberania. Uma teoria capaz de juntar no 
mesmo quadro conceptual o Estado com a cidadania, ambos entendidos 
como obras da arte humana, historicamente constituídas, alteráveis e 
interdependentes, destinadas a assegurar a capacidade colectiva e indivi
dual de enfrentar as ameaças e os desafios colocados à sociedade pela 
usura do tempo. 

Só uma teoria unificada da soberania e da cidadania poderia dar res
posta não só à questão dos direitos, tal como ela se colocava no final do 
século X V I I I , mas também às metamorfoses de que ela se revestiria nos 
dois séculos seguintes, com a emergência de novas questões e de novos 
desafios colocados às sociedades humanas pela aceleração da história. Se 
no século XVI I I , a universalização dos direitos políticos, à primeira vista, 
dependia apenas da não intervenção do Estado, já nos séculos seguintes, 
na esfera dos direitos económicos, sociais e ambientais, entre outros, a 
garantia dos direitos individuais só poderia ser tornada progressivamente 
universal na justa proporção da existência de um poder estatal suficien
temente forte para assegurar a sua concretização. 

Ora, foi esta compreensão do carácter complexo da teoria da sobera
nia que foi posta em prática, pelo menos parcialmente, na Revolução 
Americana, nas suas diferentes etapas. Foi a compreensão de que a sobe
rania popular deve ser um conceito activo, e não uma ideia meramente 
reguladora, que conduziu à invenção das primeiras instituições do repu
blicanismo moderno. Foi, igualmente, a compreensão de que a soberania 
no primeiro sentido, isto é, como garantia da paz civil e da defesa contra 
a agressão externa, não deveria ser divorciada da soberania como usu
fruto dos direitos fundamentais de cidadania, que conduziu à descoberta 
da dupla cidadania e da soberania partilhada, conceitos fundamentais -
como tivemos ensejo de demonstrar no Relatório de um Programa - para 
a edificação de uma ordem constitucional que era, simultaneamente, 
republicana e federal. 

Mas na Europa marcada pelos debates causados pela Revolução de 
1789 era demasiado tarde, ou, talvez, demasiado cedo para esses concei-

aludido, a saber: " 1 . A constitutiva; 2. A legislativa; 3. A administrativa; 4. A judicial" 
(J.The Constitutive; 2. The Legislative; 3. The Administrative; 4. The Judiciary.). Para 
Bentham era claro que o sentido forte da soberania era o segundo, aquele que se prende 
com a sua origem popular, com a autoridade constitutiva: "A soberania reside no 
POVO (...) é exercida, pelo exercício da autoridade constitutiva." {The sovereignty is 
in THE PEOPLE [...] It is exercised, by the exercise of the Constitutive authority.) 
BENTHAM, Jeremy, Constitutional Code [1830], The Collected Works of Jeremy 
Bentham, ed. By F. Rosen and J.H. Burns, Oxford, Clerendon Press, 1991, vol. 1, 
pp. 25-26. 
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tos poderem prosseguir o seu caminho. Hoje estaremos, sem dúvida, em 
melhores condições para retomar as pistas perdidas nesse final do século 
XVII I . Para compreender, em particular, que na reinvenção da política as 
doutrinas da cidadania e da soberania têm de se assumir como duas faces 
da mesma moeda. 

ABSTRACT 

LIBERTIES, RIGHTS AND SOVEREIGNTY 

The common ground and dissimilarities in the reciprocal influence between 
two apparently identical concepts in the contemporary western political tradition 
- freedom and liberty - are dealt in this paper. 

The author tries to tackle the interrelated genealogy both of freedom and 
liberty categories, in the long period opened by the English Civil War and closed 
by the conflicting reactions to the French Revolution. The sovereignty concept 
on the other hand allows the reader to understand the ongoing dynamic of the 
crucial philosophical relationship of these two central concepts. 





Os DESCOBRIMENTOS E A R E T Ó R I C A 
DA RAZÃO MODERNA 

Leonel Ribeiro dos Santos 
Universidade de Lisboa 

«... Emergiu então a ideia de uma 'América do conhecimento', de 
um continente inteiramente novo e imprevisto do conhecimento, 
que poderia ser descoberto, do mesmo modo que a América 
realmente o fora: por meio de uma combinação de habilidade e de 
investigação abstracta.» 

P. FEYERABEND, Contra o Método, Lisboa, 
Relógio d'Água, 1993, p. 293. 

1. A viagem como estrutura narrativa da filosofia e as viagens filo
sóficas dos modernos 

O objectivo deste ensaio é mostrar' com alguns casos típicos, como a 
gesta dos Descobrimentos, para além de ter enriquecido extraordinaria
mente a literatura com novos e exóticos temas, de ter dado azo ao renas
cimento ou ao incremento de géneros literários clássicos (epopeia, litera
tura de viagens) e ao surgimento de novos géneros (utopias), de ter dado 
amplos motivos de reflexão aos pensadores da época moderna em domí
nios que vão desde a antropologia filosófica à filosofia jurídica, da filoso
fia da religião à filosofia da história e da cultura, também lhes proporcio
nou uma fecunda e plástica estrutura narrativa mediante a qual pensaram 
e descreveram a condição humana e as aventuras e empreendimentos da 
razão no domínio do conhecimento científico e filosófico. Seja como 
exemplo, argumento, metáfora ou alegoria, a imagem do imenso mar 
oceano e a aventura da sua navegação e circumnavegação pelos povos 
europeus, enfim, os paradigmas da viagem e da descoberta, revelam-se 

Phüosophica 15, Lisboa, 2000, pp. 177-205 
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como tópicos recorrentes de auto-exposição de uma razão que, para falar 
de si própria, deita mão dos feitos e sucessos históricos do homem 
moderno, os quais interpreta e justifica no mesmo gesto em que por eles 
se explica e legitima. 

O titulo do ensaio exige um breve esclarecimento prévio dos seus 
termos. «Razão moderna» é uma generalização por sinédoque: na ver
dade, apenas falarei de uma meia dúzia de autores e a propósito de um 
par de tópicos. Por outro lado, associar Modernidade e retórica não é urna 
questão pacífica. A Modernidade, segundo amiúde se lê, recusa a retórica, 
ou pelo menos fazem disso explícita declaração muitos dos seus mais 
destacados representantes. Será que por esse facto as suas obras e o seu 
pensamento foram imunes à retórica? Estudos recentes sobre alguns des
ses confessos inimigos da retórica têm revelado o quanto há de retórica e 
o quanto pode a retórica na sua obra e pensamento. Finalmente, por 
«retórica da razão» entende-se aqui o conjunto dos processos que visam 
induzir a persuasão, trate-se das estratégias discursivas e argumentativas, 
da estrutura de analogias condutoras da construção e da exposição do 
pensamento, ou das comparações, metáforas, imagens e exemplos, mor
mente quando estes deixam de ter um carácter avulso ou ocasional e se 
tornam recorrentes, constituindo tópicos ou lugares comuns do discurso, e 
não apenas de um ou de outro, mas de vários pensadores. 

A metafórica da viagem, em particular, da viagem por mar, constitui 
um dos mais universais motivos do imaginário antropológico, em que, 
desde os alvores da história literária, se exprime plasticamente a condição 
humana, tanto na literatura (pense-se nas grandes epopeias antigas - Ilía
da, Odisseia, Eneida - , que, para além do seu fundo lendário ou histó
rico, foram ciclicamente lidas como alegoria da condição e destino huma
nos), como na filosofia, na moral e na religião.1 Frequente também no 
discurso filosófico dos modernos, ela traduz, por um lado, a condição de 
instabilidade, de insegurança e de desorientação do pensamento ou do 
homem entregues a si mesmos, mas, por outro, diz a experiência das 
ilimitadas possibilidades abertas ao espírito humano e a incurável insatis
fação deste. É uma metafórica da aventura, da transgressão dos limites, da 
paixão do novo e desconhecido, da descoberta. 

Não é possível dar aqui uma ideia da amplitude deste tópico e da sua 
recorrência nos filósofos modernos. A título de mera indicação dessa 
amplitude, refiram-se, em primeiro lugar, as viagens alegóricas dos 
humanistas, por interpretação, num sentido moralizante, de tópicos das 
epopeias clássicas ou de episódios da mitologia. Assim, encontramos em 
Coluccio Salutati o comentário alegórico dos trabalhos de Hércules, entre 

1 Veja-se Ernst R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 
/München, 1973, 138ss. 



Os Descobrimentos e a Retórica da Razão Moderna 179 

os quais consta a luta do herói com o Oceano, em cujo episódio o huma
nista florentino lê figuradamente a condição do homem virtuoso, o qual, 
mediante a sua vontade (simbolizada na nave do herói mítico) orientada 
pela razão, vence os obstáculos da sensibilidade e das paixões. 2 Também 
Cristóforo Landino, nos livros I I I e IV das suas Disputas Camaldulenses 
(1480), propõe uma interpretação alegórica das aventuras de Eneias, o 
qual tendo escapado à guerra de Tróia e após uma longa viagem repleta 
de episódios e de errâncias, chega a Roma, onde funda a cidade, revelan-
do-se como o protótipo do homem que realiza a sua natureza humana 
tanto pela teoria como pela acção num contexto histórico e político.3 E já 
no limiar do último quartel do século XVI o mesmo tópico ocorre ainda 
em registo moralizante na obra Desengano de Perdidos, que o bispo D. 
Gaspar de Leão publica em Goa em 1573, nela propondo uma desenvol
vida interpretação da navegação de Ulisses, sobretudo do episódio rela
tivo à «fábula das sereias», como uma alegoria da vida moral e espiritual 
do homem.4 Em obra recente5, Fernando Gil pôs em realce o poder 
semântico da estrutura narrativa da viagem em Os Lusíadas, poema onde 
o tópico, para além da função poético-narrativa, cumpre várias outras 
funções, seja descrevendo a viagem fundadora do reino, a viagem de des
coberta de novos mundos, ou a viagem também na sua dimensão ontoló
gica e antropológica, que diz o exílio do paraíso, a condição de vagabun
dagem, a insatisfação do desejo humano e a sede de novas experiências e 
de novidades, do inesperado e do insólito. 

No extremo oposto das viagens alegóricas estão as viagens efecti
vamente empreendidas, sobretudo a partir da segunda metade do século 
X V I I I e no início do século XIX, com intuitos científicos de exploração 
geográfica, física e antropológica, de observação, de recensão e descrição 
do ainda desconhecido nas mais distantes ou inacessíveis regiões da 
Terra. Mas pelo meio ficam as viagens em busca de sociedades ideais ou 
em busca das formas de uma humanidade ainda natural; as viagens fictí
cias, mas verosímeis, das utopias renascentistas, que projectam socieda
des perfeitas vivendo num mundo hiper-racionalizado algures em algum 
ponto dos novos mares entretanto conhecidos, mas suficientemente dis-

2 Coluccio Salutati, De laboribus Herculis, ed. B.L. Ullmann, Zürich, 1951:lib. I I I , 
cap. X X X I . 

3 Cristóforo Landino, Disputaliones Camaldulenses, ed. P. Lohe, Fírenze, 1980: Lib.III , 
75; Lib.IV,139. Para uma apreciação do significado da obra de Landino, veja-se: Rainer 
Weiss, Cristofaro Landino. Das Metaphorische in den «Disputaliones Camaldulenses», 
W.Fink, München, 1981. 

4 D. Gaspar de Leão, Desengano de Perdidos, reed. de E. Asensio, Coimbra, 1958, 
Segunda Parte, caps. X X - X X X V , pp. 176-201. 

5 Fernando Gil / Hélder Macedo, Viagens do Olhar. Retrospecção, Visão e Profecia no 
Renascimento Português, Porto, Campo das Letras, 1998. 
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tante para tornar impossível qualquer efectiva confirmação; ou então as 
viagens em busca do homem na sua natureza mais originária ainda não 
pervertida pela cultura e pela civilização.6 Exemplos das primeiras são a 
Utopia de Morus, a Cidade do Sol de Campanella e a Nova Atlântida de 
Bacon; exemplo das segundas é o Suplemento à viagem de Bougainville, 
de Diderot, que já se anuncia, porém, no ensaio de Montaigne sobre «Os 
Canibais». Entre as viagens imaginárias, são de referir ainda as viagens 
ao mundo da Lua, seja a de Kepler (O Sonho ou a Astronomia lunar, 
1634), a de John Wilkins (O Mundo na Lua, 1638), ou a de Cyrano de 
Bergerac (O Outro Mundo ou os Estados e Impérios da Lua, 1657), 
mesmo se o seu resultado é a constatação de que lá, nesse outro mundo, 
tudo se passa como aqui, por conseguinte, propondo-se essa viagem 
como uma anti-utopia. Em qualquer caso, a viagem é uma forma narrativa 
que permite criar a distância em relação ao imediato, seja para relativizá¬
-lo, seja para confrontá-lo com o diferente ou o ideal, seja enfim para 
concluir que tudo é o mesmo, no império da Lua ou aqui na Terra. 

Temos por fim a viagem que aqui directamente nos ocupa: como 
metáfora da condição humana, da empresa científica, da aventura filosófica. 

2. O homem moderno: uma condição de embarcado 

Um dos aspectos característicos da Modernidade é a peculiar vivên
cia do tempo, marcada pelo sentimento da sua aceleração, da sua evanes-
cência e do seu inexorável sem retorno, da imparável fuga para o futuro.7 

Este aspecto é particularmente evidente na consciência barroca e expõe¬
-se preferentemente numa imagem que, sendo bem antiga e até tradicio
nal, é agora investida de particular pregnância e verosimilhança: a com
paração da vida humana com uma viagem, uma viagem por mar, numa 
nau onde todos os humanos vão embarcados. A nova realidade e expe
riência das grandes viagens marítimas no grande Oceano veio conferir ao 
tópico tradicional uma maior amplitude e uma reforçada capacidade 
expressiva. 

Erasmo recolhe o tema como tópico literário nos seus Adagia [1500] 
(«todos estamos no mesmo barco» - «in eadem sumus navi»), e o tema é 
glosado de muitos modos pelos escritores renascentistas8 e sobretudo 

6 Sobre esta antinomia com que se debateu o imaginário antropológico da Modernidade, 
veja-se: Christian Marouby, Utopie et primitivisme. Essai sur Vimaginaire 
anthropologique à Vage classique, Editions du Seuil, Paris, 1990 

7 Miguel Baptista Pereira, Modernidade e Tempo, Coimbra, Minerva, 1990. Veja-se 
também: Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, 
Suhrkamp Verlag, Pankfurt a.M., 1979. 

8 Erasmo de Roterdão, Adagiorum Chiliades 11,1,10, in: Idem, Ausgewählte Schriften, 
WBG, Darmstadt, 1990, vol. 7, pp. 512-514; Sebastian Brant, Das Narrenschiff (ed. 
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pelos pensadores da época do barroco. Entre estes refira-se, em primeiro 
lugar, um escritor e pensador português que em torno desta metáfora ela
borou a sua filosofia da condição humana, fortemente marcada por um 
sentido heracliteano da existência - do homem como ser no tempo e do 
tempo como evanescência e inconstância9 - , só temperado pela crença na 
Providência que superiormente governa e decide o sentido do mundo e da 
história. Falo do Pe. António Vieira, o qual escreve, num dos seus ser
mões: «Todos imos embarcados na mesma nau, que é a vida, e todos 
navegamos com o mesmo vento, que é o tempo. E assim como na nau uns 
governam o leme, outros mareiam as velas, uns vigiam, outros dormem, 
uns passeiam, outros estão sentados, uns cantam, outros jogam, outros 
comem, outros nenhuma cousa fazem, e todo igualmente caminham ao 
mesmo porto, assim nós, ainda que o não pareça, insensivelmente imos 
passando sempre e avizinhando-se cada um ao seu fim.» 1 0 

Para Vieira, isto era, por certo, muito mais do que mera figura de 
retórica. Era sobretudo o modo de dizer a vasta experiência de um 
homem conhecedor dos perigos das travessias atlânticas. De resto, os 
motivos da tempestade marítima e do eminente naufrágio também ocor
rem com frequência no discurso vieirino a propósito da interpretação da 
história humana e muitos outros passos documentam o sentimento da 
evanescência, da transiência, da temporalidade e finitude como consti
tuindo a natureza das coisas humanas e do próprio homem, cuja essência 
é mais o passar do que o estar ou o ser. Vieira traça uma visão da condi
ção humana condizente com a moderna física e metafísica do devir e do 
movimento. Ele poderia subscrever o conhecido pensamento do seu con
temporâneo Blaise Pascal: «a nossa natureza subsiste no movimento». 1 1 

O filósofo francês, que tanto lutou contra a mentalidade jesuítica, expri
me a sua antropologia profundamente marcada pelo sentido do trágico 
com as mesmas imagens que usa o jesuíta português: «Navegamos num 

facsimil. da ed. princeps de Basileia, 1494). Baden-Baden, Verlag Valentin 
Koerner,1994 (trad. franc.: La Nef des Fous, Paris, José Corti, 1997); François Rabelais, 
Le Quart Livre des faits et dits héroiques du bon Pantagruel (1552), Oeuvres 
Completes, Seuil, Paris, 1973. 

9 Segundo escrevia ao rei D. João IV em 1643, «Todas as cousas humanas estão sujeitas à 
inconstância dos tempos», Obras escolhidas, Sá da Costa, Lisboa, 1951, vol. IV, p. 1. 
Veja-se o nosso ensaio «Melancolia e Apocalipse. Vivência do tempo e concepção da 
história em António Vieira», in; Letras, Sinais, Departamento de Literaturas Românicas, 
Fac. de Letras de Lisboa, Edições Cosmos, Lisboa, 1999, pp. 363-373. 

1 0 Pe. António Vieira, «Sermão da Primeira Dominga do Advento», Sermões, ed. Lello, 
Porto, 1959, vol. I , pp. 127ss. Vieira glosa um comentário de Sto. Ambrósio ao Salmo 
I , v . l : «Nam sicut in navibus dormientes ventis aguntur ia portus; sie vitae nostrae 
spatio defluente, ad proprium unusquisque finem, cursu labente deducimur.» 

1 1 «Notre nature est dans le mouvemenl», Pensées 641, Oeuvres completes, Seuil, Paris, 
p. 588. 
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meio vasto, sempre incertos e flutuantes, atirados de um lado para o 
outro; qualquer ponto onde pensemos amarrar-nos e fixar-nos, abana e 
abandona-nos e se o seguimos ele escapa às nossas tentativas, escorrega¬
-nos e foge com uma fuga eterna - nada está firme para nós.» 1 2 Para Pas
cal, como para Vieira, a condição humana está marcada com o selo da 
incerteza, da inconstância, da insegurança, sob o signo do risco, do jogo, 
da aposta. O orador jesuíta dedica todo um sermão ao tema do jogo, onde 
conclui: «E certo que esta nossa vida é um jogo.» 1 3 E o pensador francês 
diz outro tanto: «É preciso apostar. Isso não é voluntário, estais embarca
dos». 1 4 De qualquer forma, tanto para o jesuíta português como para o 
autor dos Pensées, não há solução humana para a humana condição, res
tando ao homem apenas, como âncora, a fé na Providência. 

Consinta-se ainda um exemplo, embora mais tardio, que documenta 
esta melancólica visão barroca do mundo. Com novos matizes, Rousseau 
condensa na mesma imagem a reflexão do seu Vigário de Sabóia, e com 
ela diz a deriva do homem, a sua desorientação no imenso mar das opi
niões, a incapacidade da razão para lhe definir o rumo certo e seguro da 
navegação: «Eu meditava pois acerca da triste sorte dos mortais flutuando 
neste mar das opiniões humanas sem leme, sem bússola, e entregues às 
suas paixões tempestuosas, sem outro guia a não ser um piloto inexpe
riente que desconhece a sua rota e que não sabe nem donde vem nem para 
onde vai.» 1 5 Também para Rousseau a condição humana é uma viagem no 
vasto e tormentoso oceano das opiniões humanas, cujo sentido e destino 
não são descortináveis pela razão, podendo apenas ser decifrados pelo 
instinto e sentimento moral. 

3. Os Descobrimentos como paradigma das descobertas científicas 
modernas 

Os Descobrimentos constituíram para a mentalidade do Renasci
mento e do início da Modernidade uma empresa que não dizia respeito 

1 2 «Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et flottants, poussés d'un bout 
vers 1'autre; quelque terme ou nous pensions nous attacher et nous affermir, i l branle, 
et nous quitte, et si nous le suivons il échappe à nos prises, nous giisse et fuit d'une 
fuite éternelle; rien ne s'arrete pour nous.» Pensées 199, ed. cit., p. 527. 

1 3 Pe. António Vieira, Sermões, vol. V (Tomo X I I I das Obras Completas, ed. Lello & 
Irmão, Porto, 1959), p. 278. 

1 4 «II faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqués.» Pensées 418, ed. cit., 
p. 550. 

1 5 «Je meditais done sur le triste sort des mortels flottants sur cette mer des opinions 
humaines sans gouvernail, sans boussole, et livrés à leurs passions orageuses, sans 
autre guide qu'un pilote inexpérimenté qui méconnait sa route et qui ne sait ni d'oú i l 
vient, ni ou il va.» Emile, Oeuvres Completes, vol. IV, p. 567. 
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apenas a um determinado povo ou nação mas que logo foi apropriada 
como fazendo parte da gesta da humanidade. E da retórica da celebração 
passa-se ao reconhecimento de que com eles se abriu uma nova época do 
mundo e da história humana e o feito começa a ser usado como para
digma para empresas que o homem deve ousar noutros domínios, desig
nadamente nos do conhecimento científico e filosófico. 

A retórica de celebração encontramo-la com todos os ingredientes 
numa expressiva página da carta em que o humanista valenciano Juan 
Luis Vives dedica ao rei D. João I I I de Portugal a sua obra De disciplinis, 
publicada em Antuérpia em 1531. Apresenta-se a empresa dos Descobri
mentos como um feito que é fruto da ousadia de toda uma geração de 
governantes esclarecidos, cujo alcance porém excede as fronteiras de uma 
nação e se oferece como património a toda a humanidade, a qual assim 
não só acedeu a um legado de inauditos conhecimentos geográficos e 
antropológicos como obteve o exemplo de como deve prosseguir por si 
própria em novos empreendimentos. Escreve Vives: «As façanhas dos 
teus antepassados, ao mesmo tempo que grangeiam nobreza aos seus 
descendentes, impõem-lhes a responsabilidade de não degenerar da sua 
própria. Elas parecem não ser mais do que pequenos assomos e 
promessas de uma semente generosa, para que todos saibam quanto é o 
que de si próprios devem esperar e de certo modo devem exigir por 
imperativo direito próprio. [...] Os teus progenitores tiveram a magnífica 
ousadia de sair de Portugal e aventurar-se a mares novos, a terras novas, a 
estrelas novas nunca antes contempladas. [...] Mostraram-nos as sendas 
do céu e do abismo até então não ouvidas e que nem sequer nome tinham 
na linguagem humana e revelaram-nos a existência de povos e nações 
fabulosos de maravilhosa vida e barbárie, dotados daquelas riquezas 
alucinantes que cobiçamos com olhos tão apaixonados. Com estes 
prodigiosos descobrimentos abriu-se inteiramente ao género humano todo 
o seu mundo. Não há ninguém tão ignorante da realidade que pense que 
as peregrinações dos heróis míticos que a epopeia elevou ao céu tenham 
possível comparação com estas peregrinações portuguesas recentes, seja 
pela envergadura das viagens, seja pelo selvático dos caminhos, seja pela 
revelação de maravilhas inauditas, que tão vivo contraste ofereceram com 
as nossas, pelas aparências, pela conduta, pelos costumes.» 1 6 

1 6 «Majorum praeclara facínora, ut nobilitatem posteris suis adferunt, ¡ta etiam 
necessitatem ingentem ne ab illis degenerent; nec aliud videntur esse quàm notae 
quaedam generosi seminii, ut sciant omnes quid ab illis debeant expectare, ac quasi 
reposcere suo jure. [...] Ausi sunt Progenitores Tui, Lusitânia egressi, nova maria, 
novas terras, nova atque incognita sidera scrutari. [.,.] Ostenderunt nobis vias coeli ac 
pelagi nunquam antea ne fando quidam auditas, populos nationesque ut ritu ac barbarie 
admirabiles, ita etiam iis opibus, quas tantopere affectus nostri suscipiunt: plane, generi 
humano suus est orbis patefactus, ut veterum peregrinationes, quas fama in coelum 
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Esta página de Vives propõe com singular lucidez os tópicos que 
serão glosados por muitos pensadores quinhentistas: a grandeza da 
empresa, sem comparação com os feitos análogos dos Antigos; o seu 
alcance, pelo que ela implica no plano do conhecimento geográfico, 
antropológico e moral; o reconhecimento de que se trata de um feito que 
envolve o destino de todo o género humano, na medida em que lhe mos
trou completamente todo o seu mundo. Disso se fazia eco, um quarto de 
século mais tarde, Jerónimo Cardano quando escrevia: «Nasci numa 
época insigne na qual o orbe inteiro veio a ser conhecido». 1 7 

Mas cedo a empresa dos Descobrimentos será usada também como 
paradigma do que se faz ou pode fazer noutros domínios, nomeadamente 
no domínio do conhecimento filosófico. E assim que Bruno, em La Cena 
de le Ceneri, inaugura a analogia entre o significado do feito de Colom
bo, que desatou os vínculos do Oceano e tornou patente ao homem a 
Terra imensa e sem limites, e o alcance não menor do descobrimento dos 
ilimitados horizontes especulativos da cosmologia e metafísica do próprio 
Nolano, «que encontrou o modo de subir ao céu, de percorrer a circunfe
rência das estrelas, deixando para trás de si a convexa superfície do fir
mamento ... e assim ... com a chave da engenhosa investigação abriu os 
claustros da verdade que estavam ao nosso alcance e desnudou a natureza 
recoberta e velada, dando olhos às toupeiras, iluminando os cegos que 
não podiam fixar os olhos e ver a sua imagem em tantos espelhos que de 
todos os lados se lhes opõem.» 1 8 Para a consciência moderna, Colombo e 
Bruno estão de facto associados na obra de libertação dos limites espa
ciais, na ampliação ilimitada dos horizontes capazes de conter todo o 
potencial do desejo e da liberdade que o homem em si reconhece. O que 
Colombo começou no plano geográfico completa-o Bruno no plano cos¬
mológico. 

Em Francis Bacon, a metafórica de viagem e de descoberta de novos 

evehit, nemo sit adeo ignarus rerum, qui cum his censeat comparandas, sive 
magnitudine viarum, sive difficultate itinerum, sive prolatione rerum inauditarum, quae 
tarn vehementer facie, consuetudine, more, a nostris abhorrerent.» Juan Luis Vives, De 
causis corruptarum artium [De discipiinis, cap. 1-7], ed. bilingüe latim-alemäo, de 
Emilio Hidalgo-Serna, W. Fink, München, 1990, pp. 110-112. 

1 7 De rerum varietate (1557), l ib .VIII , cap. 43, in Opera Omnia, Lugduni, 1663, I I I , 161 
(reimpr.: New York, Johnson Repr. Corp., 1967). 

1 8 «Se a' nostri tempi vien magnificato il Colombo... che de' farsi di questo, che ha 
ritrovato i l modo di montare al cielo, discorrere la circonferenza de le stelle, lasciarsi a 
le spalli la convessa superficie del firmamento?... cossi... co' la chiave di solertissima 
inquisizione aperti que' chiostri de la verita, che da noi aprir si posseano, nudata la 
ricoperta e velata natura, ha donati gli occhi a le talpe, ¡Iluminad i ciechi che non 
possean fissar gl¡ occhi e mirar l'imagin sua in tanti specchi che da ogni lato gl¡ 
s'opponero...». Giordano Bruno, La Cena de le Ceneri, ed. G. Gentile, Laterza, Bari, 
1925, pp. 24ss. 
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mundos revela-se como uma das mais adequadas para traduzir a preten
são da racionalidade científica e filosófica moderna. Este filósofo consi
derava, aliás, que a nova situação do mundo era o resultado de três inven
ções mecânicas que o tinham tansformado por completo ao nivel 
material, ao nivel político e ao nivel mental: a imprensa (no dominio das 
coisas literárias e das ideias), o canhão (no dominio da arte da guerra) e a 
bússola ou agulha náutica (no domínio da navegação). 1 9 Este último 
invento tornava agora possível percorrer com segurança os mares distan
tes incrementando assim extraordinariamente o comércio e enriquecendo 
também a humanidade com muitos e novos conhecimentos que estavam 
vedados aos séculos anteriores. Não admira, pois, se são recorrentes nas 
obras deste filósofo as analogias entre as transformações entretanto ocor
ridas no conhecimento e reconhecimento geográfico do globo terrestre e 
as que deverão ocorrer no conhecimento do «globo intelectual», ou seja 
na esfera das ciências. Como escreve:«Não devem ser tidas em pouca 
conta as múltiplas coisas que as navegações e peregrinações longínquas 
(realizadas nos nossos séculos) revelaram existir na natureza e que podem 
projectar nova luz na filosofia. E seria vergonhoso para os homens se a 
travessia do globo material nos nossos tempos tivesse aberto e esclarecido 
imenso acerca das terras, dos mares, dos astros e que os limites do globo 
intelectual se mantivessem circunscritos aos inventos dos antigos.» 2 0 

A antiga forma de navegar em mares interiores ou junto à costa, sem 
outros meios de orientação que não fosse a observação das estrelas, está 
para a filosofia dos empíricos e dialécticos como o novo método de 
orientação pela agulha náutica (bússola), que permite navegar no mar alto 
e descobrir novos continentes, está para o novo método científico pro
posto para assegurar o progresso das ciências, o qual, para isso, deve não 
apenas, como o silogismo aristotélico, provar o que já se sabe, mas per
mitir a descoberta e invenção de novos conhecimentos:«Nos primeiros 

1 9 «Rursus, vim et virtutem et consequentias rerum inventarum notare juvat; quae non in 
aliis manifestius occurrunt, quam in lilis tribus quae antiquis incognitae, et quarurn 
primordio, licet recentia, obscura et ingloria sunt: Artis nimirum Imprimendi, Pulveris 
Tormentarii, et Acus Nauticae. Haec enim tria rerum faciem et statum in orbe terrarum 
mutaverunt: primum, in re literaria; secundum, in re bellica; tertium, in navigationibus: 
unde innumerae rerum mutationes sequutae sunt; ut non imperium aliquod, non secta, 
non stella, majorem efficaciam et quasi influxum super res humanas exercuisse 
videatur, quam ista mechanica exercuerunt.» Novum Organum 1.129, The Works of F. 
Bacon, ed. Spedding/Ellis/Heath, London, 1858, vol. I , ed. cit. pp. 336-337. 

20 «Ñeque pro nihilo aestimandum, quod per longinquas navigationes et peregrinationes 
(quae saeculis nostris increbuerunt) plurima in natura patuerint, et repert sint, quae 
novam philosophiae Iucem immitere possint. Quin et turpe hominibus foret, si globi 
materialis tractus, terrarum videlicet, marium, astrorum, nostris temporibus immensum 
aperti et ¡llustrati sint; globi autem intellectualis fines inter veterum inventa et 
angustias cohibeantur.» Novum Organum I , 84, ed. cit.,p. 191. 
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séculos, quando os homens ao navegar dirigiam o seu curso apenas pela 
observação das estrelas puderam certamente alcançar os litorais do velho 
continente ou atravessar alguns mares menores e mediterrâneos: mas 
antes que o oceano pudesse ser percorrido e se descobrissem regiões do 
Novo Mundo foi necessário o uso da agulha náutica como condutor mais 
fiável e certo.» 2 1 

Nos Cogitata et Visa expõe-se a mesma analogia nos mesmos ter
mos, mas agora de forma completa: «Assim como nos séculos passados 
quando na navegação os homens dirigiam o curso apenas pelas observa
ções das estrelas, sem dúvida alcançaram os litorais do continente e con
seguiam fazer a travessia de alguns mares menores e mediterrâneos; mas 
foi necessário tornar-se conhecido o uso da agulha náutica, como condu
tor mais fiável do caminho, antes que se pudesse fazer a travessia do 
Oceano e se descobrissem as regiões do Novo Orbe: da mesma forma, 
aquelas coisas que até ao presente foram inventadas nas artes e nas ciên
cias dos homens, podiam ser reveladas pelo instinto, pelo uso, pela 
observação e pela meditação, na medida em que estão mais próximas dos 
sentidos; mas antes que seja possível aportar às coisas mais remotas e 
mais ocultas da natureza, é necessário que preceda o uso e a operação 
melhores e mais perfeitos da mente humana.» 2 2 

Esse uso mais perfeito da razão é tornado possível por um novo 
invento, que, por assim dizer, contêm em si em potência todos as inven
ções particulares, e que mais não é do que o próprio método baconiano, 
concebido como um instrumento para conduzir a razão na invenção de 
novos conhecimentos. E assim que, no De augmentis scientiarum, con
trapõe à inventio dos retóricos uma nova ars inveniendi ou método de 
invenção, o qual deve preceder, como um novo organum, a descoberta 
efectiva de novos conhecimentos, tal como a descoberta da bússola pre
cedeu e tornou possível a descoberta da América: «Tal como a índia Oci-

2 1 «Verum quemadmodum saeculis prioribus, cum homines in navlgando per stellarum 
tantum observationes cursum dirigebant veteris sane continentis oras legere potuerunt, 
aut maria aliqua minora et mediterrânea trajicere; priusquam autem oceanus 
trajeceretur et novi orbis regiones detegerentur, necesse fuit usum acus nauticae, ut 
ducem viae magis fidum et certum, innotuisse.» Novum Organum I , ed.cit., pp. 129¬
-130. 

2 2 «Quemadmodum enim saeculis prioribus, cum homines in navigando per stellarum 
tantum observationes cursum dirigebant, eos veteris sane continentis oras legisse, aut 
maria aliqua minora et mediterrânea trajecisse; necesse autem fuisse usum acus 
nauticae, ut ducem viae magis fidum, innotuisse, antequam Oceanum trajiceretur, et 
Novi Orbis regiones detegerentur: simili prorsus ratlone, quae hucusque in artibus et 
scientiis hominum inventa sunt, potuisse instlnctu, usu, observatione, rr.editatione, 
aperiri, utpote sensui propiora; antequam vero ad remotiora et occultiora naturae 
appellere liceat, necessário praecedere, ut melior et perfectior mentis humanae usus et 
adoperatio inveniatur.» Cogitata et Visa, The Works ofF. Bacon, I I I , p. 610. 
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dental nunca teria sido descoberta se não tivesse acontecido antes da 
invenção da agulha náutica..., assim não é de admirar que não se façam 
progressos mais amplos no desenvolvimento e promoção das artes, pois 
ainda se ignora a própria arte de inventar e de desenvolver as ciências.» 2 3 

Criticando a demasiada sensatez daqueles que teimam em impedir o 
risco do novo pela segurança do antigo e já sabido, Bacon compara tam
bém o seu empreendimento ao de Colombo, mas num sentido diverso do 
que vimos em Bruno. Tal como o navegador não foi enganado pelas suas 
convicções, mas antes viu confirmadas por excesso as suas expectativas, 
assim também o utopista da Nova Atlântida está confiante de que as suas 
conjecturas não o desiludirão: «As nossas conjecturas que tornam prová
vel a esperança nesta matéria, devem ser patenteadas e propostas: tal 
como fez Colombo, antes daquela sua admirável navegação do mar 
Atlântico, quando aduziu as razões pelas quais ele confiava poder encon
trar novas terras e continentes para além dos que já antes eram conheci
dos; razões estas que, a princípio rejeitadas, foram todavia depois prova
das pela experiência e constituíram as causas e começos de grandes 
coisas.» 2 4 

Esta passagem é particularmente bem reveladora do impulso que 
move os modernos para o novo e da fenomenologia da descoberta ou 
invenção. O novo não pode ser descoberto ou inventado se primeiramente 
não for suspeitado. A invenção começa pela conjectura ou pela suspeita 
com algum fundamento. Muitas vezes acontece que a conjectura não é 
confirmada pelas experiências. Mas também pode acontecer que a expe
riência exceda a conjectura. Colombo não encontrou de facto o que espe
rava encontrar. Realmente encontrou outra coisa e na verdade até muito 
mais, que nunca teria encontrado se não tivesse obstinadamente seguido a 
sua ideia subjectiva, que estava errada objectivamente falando. A face do 
saber constituído e certo do tempo, D. João I I e o seu conselho de sábios 
tinham razão: por ali não se alcançava o Cataio e o Oriente almejado. 
Mas não foi esse Rei nem os seus sábios que, nesse ponto, fizeram avan
çar a História moderna. Foi sim a ousadia e teimosia de Colombo, o qual 

23 «Sicut India Occidentalis nunquam nobis inventa fuisset nisi praecessisset acus 
nauticae inventio...; ita non est cur miretur quispiam in Artibus perlustrandis et 
promovendis ampliores progressus factos non esse, quandoquidem Ars ipsa Inveniendi 
et Perlustrandi Scientias hactenus ignoretur.» De dignitate et augmentis scientiarum, 
The Works of F. Bacon, I , p. 617. 

2 4 «Itaque conjecturae nostrae, quae spem in hac re faciunt probabilem, aperiendae sunt et 
proponendae: sicut Columbus fecit, ante navigationem illam suam mirabilem maris 
Atlantici, cum rationes adduxerit, cur ipse novas terras et condnentes, praeter eas quae 
ante cognitas fuerunt, inveniri posse confideret; quae rationes, licet primo rejectae, 
postea tarnen experimento provatae sunt, et rerum maximarum causae et initia 
fuerunt.» Novum Organum 1,92, ed. cit. p. 199. 
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seguia obstinadamente a sua intuição, construída de informações literárias 
de natureza heteróclita e das suas observações de marinheiro, falsa 
enquanto tal, mas heuristicamente fecunda. O saber constituído e seguro 
não inventa nem descobre nada de novo, mas apenas se reproduz a si 
mesmo. E na figura e no feito de Colombo que se revê a lógica e fenome
nologia da invenção dos Modernos. Bacon insiste na ousadia que é 
necessário ter para chegar a novos conhecimentos. Dá-se a si mesmo 
como exemplo enquanto pioneiro de um novo rumo que não segue as 
pegadas de ninguém. 2 5 E, numa alusão aos ventos que de Oeste sopravam 
sobre Portugal e que teriam levado Colombo a suspeitar que eles provi
nham de terras situadas a Ocidente, o filósofo aconselha a que se persi
gam todas as pistas e se ponham à prova todas as suspeitas ou esperanças, 
pois só assim se pode alcançar o progresso no conhecimento. Quem não 
tenta, não alcança a verdade: «Ainda que não tenha soprado mais que 
uma débil e obscura aura de esperança procedente desse novo continente, 
entendemos que deve ser feita a prova, se não quisermos dai" mostras de 
um espírito completamente abjecto. Pois não há proporção entre o risco 
que se corre ao não se tentar a prova e o proveniente do insucesso. No 
primeiro caso expomo-nos à perda de um imenso bem; no segundo, há 
uma pequena perda de trabalho humano. Assim, parece subsistirem gran
des motivos para que o homem destemido se disponha a tentar e para que 
o prudente e comedido adquira confiança.» 2 6 

A imaginação esclarecida e a conjectura ousada comandam a inven
ção e a descoberta, desde que guiadas pela «luz da natureza», que Bacon 
contrapõe ao saber dos Antigos: não se trata apenas de saber coisas novas 
mas de sabê-las de outro modo. Esta mudança qualitativa na natureza do 
conhecimento é dita também com o exemplo da descoberta do Novo 
Mundo: «Não reputamos de interesse para o que nos ocupa o saber-se se 
o que vai ser descoberto já era conhecido dos Antigos ou se está sujeito 
às vicissitudes das coisas ou às circunstâncias desta ou daquela idade. 
Tão pouco parece digno de preocupação dos homens o saber-se se o 
Novo Mundo é aquela ilha Atlântida, conhecida dos Antigos, ou se foi 
descoberto agora pela primeira vez. A descoberta das coisas deve ser feita 
com recurso à luz da natureza e não pelas trevas da Antiguidade.» 2 7 

Poderíamos seguir esta fenomenologia da descoberta científica nou
tros pensadores modernos. Refira-se apenas um dos protagonistas da 
revolução astronómica, Johannes Kepler, o qual, numa longa nota à ree
dição do seu Mysterium Cosmographicum, escreve:«Dado que esta 

2 5 Novum Organum 1.113. 
2 6 Novum Organum 1.114. 
2 7 Novum Organum 1.122. 
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invenção da proporção dos orbes celestes me parecia excelente, pensei 
para comigo não descansar até que percorresse todas as partes da natureza 
e ousei esperar um sucesso semelhante em todas as restantes questões; 
mas em vão.[...] Assim o pródromo foi por certo excelente. Mas o epí-
dromo que eu então me propunha não se lhe seguiu: porque de modo 
nenhum me satisfazia a solução nas restantes questões. Mas o leitor pode
rá considerar as minhas obras astronómicas e em primeiro lugar os livros 
da Harmonia como o genuíno e verdadeiro epídromo deste livrinho: pois 
ambos percorrem a mesma via e aquilo que então estava muito dificul
tado tornou-se agora muito acessível e o que então foi tratado de forma 
breve e não alcançava o objectivo foi depois continuado nos livros da 
Harmonia e atingiu por fim a meta. Da mesma forma, foi pródromo a 
primeira navegação de Américo Vespúcio e são o epídromo as actuais 
navegações anuais para a América.» 2 8 

A mesma fenomenologia da invenção: a esperança de uma solução 
feliz apenas entrevista ao longe, a ousadia, a frustração, e, por fim, a con
firmação. Não é acidental o reconhecimento por Kepler da solidariedade 
entre a revolução geográfica tornada possível pelas novas navegações e a 
revolução astronómica, entre Colombo (Vespúcio, Gama ou Magalhães) e 
Copérnico. Como já referimos, os dois acontecimentos fazem parte de um 
mesmo processo histórico: o do alargamento das fronteiras do espaço e da 
apropriação pelo homem do seu mundo mais vastamente reconhecido. 
Mas inscrevem-se igualmente numa mesma atitude especulativa caracte
risticamente moderna. Como dirá Kant, no Prefácio à 2a edição da Crítica 
da Razão Pura (1787), Copérnico não conseguiu provar que a sua hipó
tese era a verdadeira solução para as contradições verificadas na observa
ção dos movimentos dos planetas; mas se ele não tivesse ousado, mesmo 
sem provas, propor uma nova visão da arquitectura do cosmos, não teria 
sido possível que, na continuação, Kepler e Newton viessem dar as razões 
primeiro geométricas e depois também físicas da cosmologia coperni-
cana. Copérnico abriu o caminho que outros percorreram e reconheceram, 
avançou a hipótese que outros depois dele confirmaram na sua pertinên
cia e verdade. Nas palavras de Kant: «Assim, as leis centrais do movi-

2 8 «Cum inventio ista proportionis Orbium coelestium mihi videretur eximia, non 
expectandum mihi sum ratus, donee omnes naturae partes pervagarer... aususque sum 
in omnibus reliquis quaestionibus similem sperare successum: sed frustra... Itaque 
Prodromus quidem egregius fuit: Epidromus vera, qualem ego tunc proposueram, 
nullus est secutus: quia in reliquis quaestionibus nequaquam mihi aeque satisfaciebam. 
Lector tarnen opera mea Astronomica, et imprimis libros Harmonicorum, pro genuino 
et proprio Epidromo habere poterit huius libelli; quid eadem utrinque via curritur, 
quaeque tunc impedita satis erat, facta nunc est tritissima, et quae tunc brevis nec ad 
scopum pertingens, illa et continuatur in Harmonicis, et currus circa metam agitur. 
Talis fuit Prodromus, navigatio prima Americi Vespucci; tales Epidromi navigationes 
hodiernae annuae in Americam.» Johannes Kepler, Gesammelte Werke, V I I I , p. 15. 
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mento dos corpos celestes trouxeram uma certeza total ao que Copérnico 
de início admitiu como hipótese e demonstraram, simultaneamente, a 
força invisível que liga a fábrica do mundo (a atracção de Newton), que 
para sempre ficaria ignorada se Copérnico não tivesse ousado, de uma 
maneira contrária ao testemunho dos sentidos e contudo verdadeira, pro
curar a explicação dos movimentos observados, não nos objectos celestes, 
mas no seu observador.» 2 9 

É ainda por analogia com esta ousadia de Copérnico que o próprio 
Kant avança a hipótese de uma mudança de procedimento ou de método 
para resolver as contradições verificadas nas proposições da metafísica. 
Hipótese cuja pertinência a Crítica - pensada como um «experimento da 
razão consigo mesma» - deve, segundo o seu autor, confirmar na sua 
justeza. Também para o filósofo crítico a revolução astronómica é solidá
ria da revolução geográfica. E elas são, aliás, associadas no referido Pre
fácio, sob o tópico condutor da «descoberta do caminho da ciência», 
como sendo um acontecimento «muito mais importante» do que foi para 
a história humana moderna a «descoberta do caminho em torno do famo
so cabo» (viel wichtiger war ais die Entdeckung des Weges um das 
berühmte Vorgebirge) da Boa Esperança. 3 0 Diz Kant: «O destino não foi 
até hoje tão favorável que permitisse trilhar o caminho seguro da ciência 
à metafísica....[ao contrário do que aconteceu na antiga Grécia com a 
matemática e no início dos tempos modernos com a física] Porque será 
então que aqui ainda não se encontrou o caminho seguro da ciência? 
Acaso será ele impossível? De onde provém que a natureza pôs na nossa 
razão o impulso incansável de procurar esse caminho como um dos seus 
mais importantes desígnios? Mais ainda: quão poucos motivos teremos 
para confiar na nossa razão se, num dos pontos mais importantes do 
nosso desejo de saber, não só nos abandona, como nos ludibria com 
miragens, acabando por nos enganar! Ou talvez até hoje nos tenhamos 
apenas enganado no caminho; de que indícios nos poderemos servir para 
esperar, em novas investigações, sermos melhor sucedidos do que os 
outros que nos precederam?» 3 1 

2 9 «So verschaffen die Centralgesetze der Bewegungen der Himmelskörper dem, was 
Copernicus anfanglich nur als Hypothese annahm, ausgemachte Gewissheit und 
bewiesen zugleich die unsichtbare den Weltbau verbindende Kraft (der Newtonischen 
Anziehung), welche auf immer unentdeckt geblieben wäre, wenn der erstere es nicht 
gewagt hätte, auf eine widersinnliche, aber doch wahre Art die beobachteten 
Bewegungen nicht in den Gegenstanden des Himmels, sondern in ihrem Zuschauer zu 
suchen.» Kritik der reinen Vernunft, B X X I I , Akademie-Ausgabe (Ak) I I I , 14-15. 

30 Ibidem, 9. 
31 «Ist das Schicksal bisher noch so günstig nicht gewesen, dass sie [die Metaphysik] den 

sicheren Gang einer Wissenschaft einzuschlagen vermocht hatte... Woran liegt es nun, 
dass hier kein sicherer Weg der Wissenschaft hat gefunden werden können? Ist er etwa 
unmöglich? Woher hat denn die Natur unsere Vernunft mit der rastlosen Bestrebung 
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Segue-se a bem conhecida passagem em que Kant propõe que se 
faça, a título de ensaio, um exercício análogo ao que fez Copérnico, uma 
modificação do modo de pensar: em vez de fazer girar a intuição do sujei
to em torno dos objectos, fazer estes girar em torno das representações a 
priori do sujeito. É uma tentativa, um ensaio, cuja pertinência vê confir
mada pela eliminação da contradição que antes existia no seio da razão: 
«Admitindo que o nosso conhecimento por experiência se guia pelos 
objectos, como coisas em si, descobre-se que o incondicionado não pode 
ser pensado sem contradição; pelo contrário, desaparece a contradição se 
admitirmos que a nossa representação das coisas, tais como nos são 
dadas, não se regula por estas, consideradas como coisas em si, mas que 
são esses objectos, como fenómenos, que se regulam pelo nosso modo de 
representação, tendo consequentemente que buscar-se o incondicionado 
não nas coisas, na medida em que as conhecemos (em que nos são dadas), 
mas na medida em que as não conhecemos, enquanto coisas em si; isto é 
uma prova de que tem fundamento o que inicialmente admitimos à guisa 
de ensaio.» 3 2 

Mas, como veremos mais adiante, a analogia com Copérnico, que só 
ocorre no Prefácio à 2 a edição da Crítica e nunca no corpo mesmo desta 
obra, não é a metáfora mais frequente e representativa mediante a qual 
Kant expõe as dificuldades da razão no seu trato com as questões da 
metafísica. 

4. Vieira: o descobrimento da verdade é fruto maduro do tempo 

Antes de passarmos a esse ponto, regressemos ao Pe. António Viei
ra. Na obra do grande jesuíta, os Descobrimentos dos Portugueses são 
invocados com frequência como exemplo e prova de que a verdade e o 
seu incremento ou revelação dependem do tempo e duma dispensação 
providencial, o que implica a contínua disponibilidade para ousar e aco-

heimgesucht, ihm als einer ihrer wichtigsten Angelegenheiten nachzuspüren? Noch 
mehr, wie wenig haben wir Ursache, Vertrauen in unsere Vernunft zu setzen, wenn sie 
uns in einem der wichtigsten Stücke unserer Wissbegierde nicht bloss verlasst, sondern 
durch Vorspiegelungen hinhält und am Ende betrugt! Oder ist er bisher nur verfehlt, 
welche Anzeige können wir benutzen, um bei erneuertem Nachsuchen zu hoffen, dass 
wir glücklicher sein werden, als andere vor uns gewesen sind?» Kritik der reinen 
Vernunft B XIV-XV, Ak 111,11. 

32 «Wenn man annimmt, unsere Vorstellung der Dinge, wie sie uns gegeben werden, 
richte sich nicht nach diesen als Dingen an sich selbst, sondern diese Gegenstände 
vielmehr als Erscheinungen richten sich nach unserer Vorstellungsart, der Widerspruch 
wegfalle; und dass folglich das Unbedingte nicht an Dingen, so fern wie sie kennen 
(sie uns gegeben werden), wohl aber an ihnen, so fern wir sie nicht kennen, als Sachen 
an sich selbst angetroffen werden müsse: so zeigt sich, dass, was wir Anfangs nur zum 
Versuche annahmen, gegründet sei.» Ibidem, 14. 
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lher o novo, não só nas ciências humanas mas até nas doutrinas teológicas 
e na interpretação das Escrituras. Este motivo inscreve-se na defesa que 
Vieira faz da sua própria interpretação das Escrituras contestada pelos 
teólogos do Santo Ofício: só com os Descobrimentos dos Portugueses se 
vieram a conhecer povos, coisas, circunstâncias e lugares de que fala a 
Escritura, mas cujo sentido era até então ignorado. Os novos conheci
mentos acessíveis pelos Descobrimentos tornam possível dar uma inter
pretação literal de certas passagens dos Profetas que mesmo os grandes 
teólogos e antigos Padres da Igreja ou não puderam entender de todo ou 
só entenderam de um modo alegórico, que agora se revela ser falso. Se em 
muitos aspectos da sua visão do mundo e da história humana Vieira pode 
ser considerado como sendo ainda medieval, outros há que fazem dele 
inequivocamente um dos grandes intérpretes da consciência moderna. 
Encontramos efectivamente em vários capítulos do Livro Anteprimeiro da 
História do Futuro um amplo desenvolvimento do motivo da verdade 
como filha do tempo (sob a forma da tese segundo a qual «o melhor 
comentador das profecias é o tempo» pelos novos acontecimentos que 
nele sucedem e pelas novas verdades e conhecimentos que nele se alcan
çam) e a inversão do princípio segundo o qual os Antigos prevalecem 
sobre os Modernos, em perfeita sintonia com Bacon ou Hobbes, na tese, 
no tema e nas imagens. Vieira participa com voz própria e até com notá
vel antecipação num dos primeiros grandes debates da Modernidade: a 
célebre «controvérsia dos Antigos e dos Modernos». E são os Desco
brimentos que lhe ocorrem como exemplo, como prova de experiência ou 
como termo de comparação. O que aconteceu e está a acontecer no domí
nio do conhecimento do globo terrestre, acontece igualmente no domínio 
do globo intelectual. A dinâmica e o processo do descobrimento da ver
dade está em aberto, para os navegadores que ousem enfrentar o grande 
oceano da ciência e circumnavegar o globo intelectual da sabedoria. 

Ouçamos o autor da História do Futuro, na sua desconstrução do 
preconceito de que os Antigos sabiam mais do que os Modernos, servin-
do-se do exemplo das descobertas e viagens marítimas dos Portugueses, 
supondo, tal como Bacon, a analogia entre o oceano e círculo das ciências 
e o oceano e circulo da Terra: «E porventura o saber e dizer património 
só da Antiguidade [...] ? Houve neste grande Oceano das ciências alguma 
nau Vitória [nome de uma das naus de Fernão de Magalhães] que desse 
volta a todo o mar? Ou algum Gama que, passado o Cabo da Boa Espe
rança, a tirasse a todos os outros de novos desobrimentos? E se depois 
deste famoso círculo do Universo ainda ficaram mares e terras incógnitas 
que prometem novas empresas a novos Argonautas, que será na esfera da 
Sabedoria e da verdade, cuja imensa e infinita circunferência só a pode 
abranger o que é imenso, e compreender o que é infinito? Se depois dos 
antiquíssimos tiveram que descobrir os menos antigos, e depois dos que 
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já não eram os primeiros, tiveram outros que inventar mais que estes 
segundos, porque não crerão os oradores ou aduladores da Antiguidade 
que ainda, depois de tanto dito, há mais que dizer, e depois de tanto escri
to, mais que escrever, e depois de tanto estudado e sabido, mais que estu
dar e saber?» 3 3 

As navegações dos Portugueses, com o que de novo deram a conhe
cer, tornam possível, segundo Vieira, a decifração do «sentido próprio, 
literal e histórico» de passagens dos livros proféticos que permaneceram 
ininteligíveis no passado, mesmo para os Santos Padres e teólogos, os 
quais, à falta disso, os interpretaram impropriamente ou só alegórica
mente. Por conseguinte, também no plano da teologia e no da hermenêu
tica bíblica, os Antigos deixam de constituir o princípio de autoridade e o 
critério de verdade, pois muito mais do que eles sabem os Modernos, os 
quais podem contar com um muito mais vasto conhecimento do mundo, 
colhido dos «anos, experiência e exercício» 3 4, e não apenas das «razões 
filosóficas... que, antes da experiência, tinham nome de razões.» 3 5 

Escreve Vieira: «A primeira ocasião que os Padres tiveram para não 
poderem entender em seu tempo o sentido literal e histórico daqueles 
textos proféticos, era a falta, que então havia no mundo, da verdadeira e 
exacta cosmografia, e a eirada opinião, ou de que o globo da Terra era 
perfeitamente esférico, ou de que as partes opostas às que naquele tempo 
se conheciam, eram não somente desertas, senão ainda inabitáveis.» 3 6 

A descoberta da verdade, mesmo a teológica, obedece assim a uma 
lógica de dispensação temporal, a uma fenomenologia histórica, regida pela 
Providência ou pelo tempo: «Quando chega o tempo determinado e 
predefinido por Deus, para que seus segredos se descubram e conheçam no 
mundo, só então, e de nenhum modo antes, se podem manifestar e entender. 
Assim que bem pode um sujeito menor que todos descobrir e alcançar o 
que os grandes e eminentíssimos não descobriram, porque esta aventura 
não é privilégio dos entendimentos senão prerrogativa do tempo.» 

Uma vez mais, é a gesta dos descobrimentos da costa africana pelos 
Portugueses que serve de prova empírica desta visão da fenomenologia 

3 3 António Vieira, Livro Anteprimeiro da História do Futuro, ed. crít. de José Van den 
Besselaar, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1983, pp. 120-121. Era este um motivo com 
antecedentes na cultura portuguesa de Quinhentos. João de Barros dizia que se 
Ptolemeu, Estrabão, Plínio e Galeno pudessem ver com os seus olhos «as partes do 
mundo, que não alcançaram [...] que sam mayores que as tres em que o elles 
dividiram» ficariam, por certo «confusos e envergonhados». Ropicapnefina (reed. da 
edição de 1532), Centro de Estudos de Psicologia e de História da Filosofia da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1983, p. 42. 

3 4 Ibidem, p. 139. 
35 Ibidem, p. 136. 
3 6 Ibidem, pp. 155-156. 
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histórica da revelação da verdade: «E verdadeiramente é assim: enquanto 
não chega a hora determinada por Deus, nem os Aníbais de Cartago, nem 
os Cipiões e Julios de Roma, nem os Baços, Lusos, GeriÕes e Hércules de 
Espanha se atrevem a imaginar que pode o Bojador ser vencido, e param 
suas empresas e ainda seus pensamentos no Cabo de Não; mas quando 
chega a hora precisa do limite que Deus tem posto às cousas humanas, 
basta Gilianes em uma barca para vencer todas essas dificuldades, para 
acanhar todos esses receios, para pisar todos esses impossíveis, e para 
navegar segura e venturosamente «os mares nunca de antes navegados». 
Al i onde chega o presente e começa o futuro, era até agora o Cabo de 
Não. Não havia historiador que dali passasse um ponto com a narração 
dos sucessos de sua história; não havia cronológico que dali adiantasse 
um momento a conta de seus anos e dias; não havia pensamento que, 
ainda com a imaginação (que a tudo se atreve), desse um passo seguro 
mais avante naquele tão desorado caminho. O que confusamente se repre
sentava adiante ao longo deste cabo, era a carranca medonha e temerosís
simo Bojador do futuro, coberto todo de névoas, de sombras, de nuvens 
espessas, de escuridade, de cegueira, de medos, de horrores, de impos
síveis. Mas se agora virmos desfeitas estas névoas, esclarecido este escu
ro, facilitada esta passagem, dobrado este Cabo, sondado este fundo, t 
navegável - e navegada - a imensidade dos mares que depois dele se 
seguem, e isto por um piloto de tão pouco nome e em tão pequena bar
quinha, como a do nosso limitado talento, demos os louvores a Deus e às 
disposições de sua Providência, e entendamos que se passou o Cabo, por
que chegou a hora.» 3 7 

Ficam assim desculpados os Antigos pelo seu desconhecimento ou 
ignorância de muitas coisas de que ainda não havia a experiência e o 
conhecimento que só recentemente houve, mas também fica afirmado o 
carácter sempre limitado da verdade humana, pois haverá sempre algo 
ainda não plenamente revelado ou manifesto:«Agora só pergunto: como 
era possível que aqueles antigos e antiquíssimos autores [refere-se a 
Lactâncio e a Santo Agostinho] explicassem neste sentido aos profetas, 
ou como podiam entender nem perceber que destas gentes e destas terras 
e destes mares falavam os seus oráculos e profecias? Se criam tão firme e 
assentadamente que não havia nem podia haver Antípodas, como podiam 
explicar as profecias dos Antípodas? Se criam que a imensidade do Mar 
Oceano não era navegável e tinham este pensamento por absurdo, como 
haviam de entender as profecias destas navegações e destes mares? Se 
criam que a zona tórrida era um perpétuo incêndio e totalmente abrasada 
e inabitável, como haviam de interpretar as profecias dos habitadores da 
zona tórrida? Como haviam de cuidar nem lhes havia de vir ao pensa-

37 Ibidem, pp. 107-108. 
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mento que os profetas falavam dos Americanos, se não sabiam que havia 
América? Como dos Brasis, se não sabiam que havia Brasil? [segue uma 
enumeração exaustiva] E se ainda hoje, depois de descobertas e conheci
das estas terras e estas gentes, e se terem escrito tantos livros e uma histó
ria natural e política, ainda por falta de notícias mais particulares e miú
das se não acerta mais que em comum, e não individualmente, com 
algumas das terras e gentes de que os profetas falavam, que seria na con
fusão escuríssma da Antiguidade, em que nehuma destas cousas se sabia 
nem se imaginava, antes as contrárias delas se tinham por averiguadas e 
certas?» 3 8 

Em suma, tal como Bacon, Vieira poderia escrever que a Antigui
dade dos séculos era verdadeiramente a infância ou juventude do mundo 
(«antiquitas saeculi iuventus mundi») 3 9 e que, por conseguinte, não pode
ria mais ser invocada como tendo privilégio e autoridade. A ciência, seja 
a humana ou a teológica, chega aos humanos com a experiência e com o 
tempo, podendo verdadeiramente dizer-se, com o mesmo Bacon, que «a 
verdade é filha do tempo» («Veritas Temporis filia, non Authoritatis») 4 0 e 
que, nesse sentido, muito mais sabem ou podem saber os Modernos do 
que sabiam os Antigos, envoltos que estavam ainda em «confusão escu
ríssma». Se os Descobrimentos são tão abundantemente citados por Viei
ra é porque eles efectivamente representam duas coisas: em primeiro 
lugar, a demonstração da ousadia de transgredir os limites estreitos do 
mundo e da experiência antiga e, em segundo lugar, por essa ousadia, da 
qual, segundo o jesuíta, foram principais protagonistas os Portugueses, se 
terem alcançado não só novas verdades que obrigam a abandonar o que 
até então se tinha erradamente por verdade como também novos conhe
cimentos que iluminam, sem necessidade de recurso a alegorias, os textos 
proféticos. Daí retira o jesuíta a inequívoca legitimação para reivindicar a 
liberdade individual para propor novas maneiras de ver e de interpretar 
até os textos da Escritura, mesmo se estas novas interpretações, como 
acontece de facto com as de Vieira, se fundam sobre muito engenhosas 
mas igualmente muito frágeis conjecturas. O tempo que interpreta as pro
fecias é também para o homem o revelador da verdade. Mas o próprio 
tempo e a ordem do tempo obedecem, segundo Vieira, a uma disposição 
providencial de Deus, que determina o momento ou a hora aprazados em 
que o que acontece deve acontecer. É nesta visão providencial que toda a 
iniciativa humana - dos indivíduos ou dos povos - tem o seu elemento e 
o seu limite. 

38 Ibidem,pp. 159-161. 
3 9 Novum Organum 1,84. 
4 0 Ibidem. Bacon glosa um tópico que toma de Aulus Gellius, Noctes Atticae, l ib .XII , 

cap.11. 
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5. Kant: a filosofia transcendental como literatura de viagens 

Se há obra na qual não se pensaria encontrar a metafórica do mar e 
da viagem seria a de Kant. Por um lado, porque tudo nos induz a esperar 
do discurso da «razão pura» a mais rigorosa dieta de imagens. Por outro, 
porque estamos perante o mais sedentário dos grandes filósofos, o qual 
nunca, nos oitenta anos da sua vida, foi além da circunscrição e arredores 
da sua cidade natal. E, todavia, em nenhum outro filósofo moderno é tão 
abundante e pregnante - quase diríamos: tão orgânica e sistemática - essa 
metafórica. Como noutro lugar extensamente mostrámos, ela está inti
mamente associada à metafórica geográfica, a uma representação territo
rial e topográfica da razão. 4 1 Destacaremos aqui apenas alguns quadros 
mais significativos. 

De um modo geral, a metafórica de viagem em Kant está ao serviço 
de uma filosofia da contenção e da cautela da razão em não transgredir os 
seus naturais limites. Mas, ao mesmo tempo, exprime o incontido impul
so da razão para o supra-sensível. A sondagem do supra-sensível não se 
faz em Kant pelo ligeiro voo da pomba42, a cujas leves asas nada opõe 
resistência, mas através do nebuloso, proceloso e imenso oceano. Só uma 
vez o filósofo deixa falar sem freio o seu impulso de descobridor e se 
compara com o navegador Colombo. É na redação preparatória do Prefá
cio de uma obra de juventude a História Geral da Natureza e Teoria do 
Céu (1755), onde se lê esta singular declaração: «Como Colombo eu 
aventurei-me com escassas conjecturas à empresa de uma perigosa via
gem e descobri uma nova terra». 4 3 A versão impressa é um pouco mais 
modesta e deixa cair a referência a Colombo, substituindo também a cer
teza de ter descoberto novas terras pela de «avistar já os promontórios de 
novas terras». 4 4 

Nenhum outro escrito revela melhor do que esta obra juvenil as 
potencialidades do espírito de Kant, o poder e a fecundidade da sua ima
ginação ágil de analogias, quando postos ao serviço da descoberta ou 
invenção científica. Mas o tom heróico, ágil, exaltante e feliz que se 
desprende dessa obra cedo dá lugar à linguagem vigilante e comedida de 
um entendimento, que, na investigação da verdade a respeito da natureza, 

4 1 Seguimos aqui de perto e resumidamente o desenvolvimento que fizemos deste tópico 
em Metáforas da Razão ou economia poética do pensar kantiano, JNICT/F.C.Gulben
kian, 1994, pp. 337 ss. 

4 2 Kritik der reinen Vernunft, Ak 111,32. 
4 3 «Ich habe wie Colon auf geringe Vermuthung die Unternehmung einer gefährlicher 

Reise gewagt und habe ein neues Land entdeckt.» Vorredeentwurf z. Allg. Nat. u. 
Theorie des Himmels, Ak X X I I I , 11. 

4 4 «Ich habe auf eine geringe Vermuthung eine gefährliche Reise gewagt und erblicke 
schon die Vorgebürge neuer Länder.» Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des 
Himmels, Ak 1,221. 
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prefere «seguir as margens litorais» (littus legere) e admitir apenas aquilo 
que se revela pelo testemunho da experiencia, a ousar «aventurar-se ao 
mar alto» (alto se commitere), julgando poder avançar sempre em linha 
recta e com passo seguro (in linea recta...stabili incessu progredi), mas 
correndo o risco de se perder, como se lê mum outro escrito do período 
pre-crítico. 4 5 Kant sempre rejeitará a atitude do visionário exaltado 
(Schwármer), que, pondo de lado a razão e a experiência como os únicos 
«lemes» (Steuerruder) do conhecimento, «se aventura no oceano dos 
conhecimentos que estão para além do mundo.» 4 6 

E um agnosticismo de tipo newtoniano ou lockeano o que esta ima
gem transmite. Ela ocorre sempre que Kant quer contrapor o conheci
mento, certo e seguro, da ciência da natureza, que está ao alcance do 
entendimento humano mas se limita aos fenómenos, ao pretenso 
conhecimento metafísico ou místico, que, para além da experiência, pre
tendesse ter acesso às coisas mesmas. Sempre que tiver de deixar a terra 
firme e navegar, Kant acha «mais prudente navegar junto à costa dos 
conhecimentos que nos são concedidos pela mediania do nosso entendi
mento, do que arriscar-se no mar alto das indagações místicas.» 4 7 

Na Crítica e nos Prolegómenos, este mesmo motivo é amplamente 
desenvolvido e com ele se expõe a própria empresa do criticismo, 
enquanto tentativa para encontrar a via média, entre Cila e Caríbdis, 
«escolhos» (Klippen) igualmente perigosos para a actividade sensata da 
razão, do dogmatismo (ou pensamento exaltado) e do cepticismo. Contra 
o dogmatismo, o filósofo crítico não vai proceder como o céptico, 
lamentando ou ridicularizando os insucessos da razão humana, mas pro
põe-se: «mediante uma determinação das fronteiras desta, levada a cabo 
segundo princípios seguros, estabelecer com a máxima segurança o nihil 
ulterius na colunas de Hércules que a natureza mesma ergueu a fim de a 
viagem da nossa razão prosseguir apenas tão longe quanto alcançam as 
costas sempre contínuas da experiência, as quais não podemos abandonar 
sem nos aventurarmos num oceano sem margens o qual oferecendo-nos 

4 5 Monadoiogia Physica, Ak I , 475. 
4 6 «Sich auf den ocean der über die Welt hinaus gehenden Erkenntnisse zu wagen.» Ak 

XV, 399. 
4 7 «Verum consultius videtur: littus legere cognitionum per intellectus nostri mediocri-

tatem nobis concessarum, quam in altum indagationum eiusmodi mysticarum provehi.» 
Dissertatio § 22, Ak I I , 410. A mesma precaução metodológica era dita por idêntica 
imagem em // Saggiatore de Galileu. «Eu não gostaria, Ilustríssimo Senhor, de avançar 
demais em um oceano infinito, de onde não poderia depois voltar ao porto; nem 
gostaria, enquanto procuro remover uma dúvida, de dar motivo a levantar cem delas, 
como receio que tenha acontecido, ao menos em parte, com aquele pouco afastamento 
meu da beira da água.» Galileu Galilei, O Ensaiador, trad. de Heida Barraco, Nova 
Cultural, São Paulo, 1987, p. 122. 
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um horizonte sempre enganador, nos levaria, por fim, a renunciar, como 
desesperados, a todo o esforço longo e penoso.» 4 8 

Mas a mesma imagem é também dirigida contra o cepticismo, nomea
damente o de Hume, o qual, com a sua dúvida, «ao tentar pôr o seu barco 
em segurança, encalhou na areia (o cepticismo), onde fica e apodrece, ao 
passo que o filósofo crítico trata de dar-lhe um piloto que, segundo 
princípios seguros da arte de navegar, extraídos do conhecimento do globo, 
munido de uma carta marítima completa e de uma bússola, possa conduzir 
o barco com segurança para onde bem lhe aprouver.»4 9 

Tal como é desenvolvida nestes dois textos a imagem parece encer
rar uma certa ambiguidade. Ao usá-la contra o dogmatismo, Kant preten
de impedir a razão de se aventurar ao «oceano sem margens» da metafí
sica. Ao usá-la contra o cepticismo humiano, parece, contudo, pretender 
desencalhar a razão dos bancos de areia costeiros, onde naufraga e corre o 
risco de apodrecer, e fornece-lhe mesmo o piloto, o mapa e a bússola para 
poder navegar em segurança. Kant parece querer levar Hume - esse 
«geógrafo da razão humana» - a reconhecer que a própria determinação 
rigorosa das «fronteiras» da «ilha» ou «continente», que é a natureza ou 
mundo sensível, exige que se tome ém consideração aquilo que, estando 
para além das suas margens, precisamente as delimita; a saber, o «oceano 
sem margens», dito de outro modo, Deus e o mundo inteligível, que têm 
de ser pensados como as fronteiras da natureza, embora dela distintos e 
para nós, de um ponto de vista teorético, desconhecidos. Assim, a apa
rente ambiguidade da metáfora mais não faz do que traduzir a dificuldade 
da situação em que se move a «via média» do criticismo, o qual tem de 
conciliar tendências contrapostas e igualmente exageradas: por um lado, a 
pretensão dogmática de tudo saber e, por outro, o renegar céptico da 
razão. A razão não pode impedir-se de viajar e as suas viagens não se 
limitam a incursões costeiras à vista de sinais bem conhecidos. Ela é 
impelida para o supra-sensível, o domínio da metafísica, que o filósofo 
designa pela imagem do «oceano sem margens» envolto em espesso 

4 8 «Vermittelst einer nach sicheren Grundsätzen vollzogenen Gränzbestimmung 
derselben, welche ihr nihil ulterius mit grösster Zuverlässigkeit an die herculische 
Säulen heftet, die die Natur selbst aufgestellt hat, um die Fahrt unserer Vernunft nur so 
weit, als die stetig fortläufende Küsten der Erfahrung reichen, fortusetzen, die wir nicht 
verlassen können, ohne uns auf einen uferlosen Ocean zu wagen, der uns unter immer 
trüglichen Aussichten am Ende nöthigt, alle beschwerliche und langwierige Bemühung 
als hoffnungslos aufzugeben.» KrV A 395-396; Ak IV, 247. 

4 9 «[Hume]... sein Schiff, um es in Sicherheit zu bringen, auf den Strand (den Scepticism) 
setzte, da es denn liegen und verfaulen mag, statt dessen es bei mir darauf ankommt, 
ihm einen Piloten zu geben, der nach sicheren Principien der Steuermannskunst, die 
aus der Kenntniss des Globus gezogen sind, mit einer vollständigen Seekarte und 
einem Compass versehen, das Schiff sicher führen könne, wohin es ihm gut dünkt.» 
Prolegómeno, Ak IV, 262; Refl. 4944, Ak X V I I I , 37. 
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nevoeiro. Ela tem de compreender qual a natureza da necessidade que a 
impele para o supra-sensível. É a liberdade que lhe permite o acesso a 
esse mundo e o torna mesmo necessário; mas aí a razão só possui como 
bússola o seu imperativo categórico. E pois um interesse prático - moral 
- que impele a razão para essa região da metafísica. Significativamente, 
numa das Reflexões do espólio de Kant nomeia-se essa região e interpre
ta-se o impulso que para lá tende, nestes termos: «Essa ciência... chamada 
Metafísica, qual índia que promete ao homem possessões muito mais 
amplas e esplêndidas do que aquelas que lhe proporciona a pobre pátria 
sensível, na qual, tratado despoticamente pela natureza, ... nada vê à sua 
frente como fim último a não ser a morte. Do íntimo da razão humana 
desenvolve-se uma necessidade de um fim último, o qual nenhuma natu
reza assegura, nem alguma vez promete, pois ele está fora do campo da 
sensibilidade, e é para este país que ela olha.» 5 0 

A imagem do «mar sem margens», para designar a Metafísica era 
bastante comum na época de Kant. Encontramo-la, aliás, já em Locke, 
sob a forma do «vasto oceano do ser» («the vast ocean of Being») 5 1, em 
Rousseau52 e também em Lambert53 e em Sulzer. Este último serve-se 
dela para tipificar as atitudes respectivas do cauteloso Locke e do ousado 
Leibniz que caracteriza nestes termos:«0 filósofo inglês assemelha-se aos 
antigos navegadores que, não ousando perder de vista as costas do conti
nente, faziam viagens seguras, mas muito limitadas. Leibniz, semelhante 
ao corajoso Colombo, ousou abandonar as terras e aventurar-se na imen
sidade do Oceano, no qual a analogia e a lógica lhe serviram de bús
sola.» 5 4 Mas foi mérito de Kant o ter transformado o que era uma compa-

5 0 «Diese [.,.] Wissenschaft ist gleichsam das Indien, was dem Menschen weit grössere 
und herrlichere Besitze verspricht, als das kummerliche Sinnenvaterland, in welchem 
er hier von der Natur despotisirt [...] nichts als den Tod vor sich sieht. Aus dem Innern 
der menschlichen Vernunft entwickelt sich nun ein Bedürfniss von einem Endzweck, 
den keine Natur gewahrt, ja nicht einmal verspricht, weil er ausser dem Felde der 
Sinnlichkeit liegt, und auf dieses Land sieht er hinaus.» Refl. 6335, Ak X V I I I , 656. 

5 1 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Introd., ed. A.C. Fraser, 
New York, 1959, vol. 1,31-32. 

5 2 «LTsle du genre humain c'est la terre... Si vous regardez la science en elle-même vous 
entrez dans un mer sans fond, sans rives, toute pleine d'ecueils, vous n'en vous tirerez 
jamais.» Émüe, Oeuvres Completes, Gallimard, Paris, IV, 429, 435] 

5 3 Nos Anlage zur Architectonik, Philosophische Schriften, Band I , p. 3, lê-se: «Vê-se a 
metafísica como um mar, onde, quem nele se aventura nem pode avançar nem voltar 
ao porto e onde não se pode desistir nem chegar completamente a bom termo» (Man 
sah sie [die Metaphysik] als ein Meer an, wo, wer sich darauf wagte, weder ganz 
hinüber noch in den Port zurücke kommen könnte, und wo man entweder sich gar nicht 
darauf begeben oder ganz durchsetzen müsste.) 

5 4 Apud Ch. Bartholmèss, Histoire philosophique de VAcadénúe de Prusse, Paris, 1850, 
vol. I I , 110. 
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ração corrente mas ocasional numa imagem capaz de traduzir todo o 
drama da razão, dividida entre o mundo sensível, para o qual está capaci
tada pelas suas faculdades de conhecimento, e o mundo inteligível, para 
onde é irresistivelmente impelida pelas suas necessidades mais profundas 
de natureza prática, mas cujo conhecimento lhe é inacessível. 

Esta imagem conduz a elaboração e a estratégia de exposição da filo
sofia crítica e transcendental e ocorre já plenamente desenvolvida num 
ensaio de 1763, onde o filósofo investiga o fundamento de uma demons
tração da existência de Deus. O entendimento comum tem da existência 
de Deus a convicção suficiente para as suas necessidades, mas a sã razão 
não pode evitar o procurar se é possível uma prova dessa existência. Para 
isso, ela tem de «aventurar-se no abismo sem fundo da Metafísica [...], 
um escuro oceano sem margens e sem faróis, onde se deve proceder como 
o navegante que sulca um mar não navegado e que, uma vez tendo 
encontrado terra algures, verifica o seu itinerário e procura ver se acaso e 
apesar de toda a precaução, que só a arte de navegar pode dar, alguma 
inadvertida corrente marítima não desorientou o seu curso.» 5 5 

Na Crítica, a imagem expõe-se já como uma espécie de alegoria na 
qual se condensa todo o trabalho da filosofia transcendental. Num capí
tulo decisivo da obra, onde recapitula o trabalho efectuado na Analítica e 
se antecipa a tarefa a realizar na Dialéctica [da Analítica resultara a 
necessidade de distinguir os objectos em fenómenos e númenos, corres
pondentes aqueles ao mundo sensível (conhecível) e estes ao mundo 
inteligível da metafísica (não conhecível)], escreve Kant:«Até agora não 
só percorremos o país do entendimento puro e examinámos cuidadosa
mente cada uma das suas partes mas também o medimos e nele determi
námos a cada coisa a sua posição. Mas este país é uma ilha e está cercado 
pela natureza com fronteiras imutáveis. É o país da verdade (um estimu
lante nome), rodeado de um vasto e proceloso oceano, o verdadeiro lugar 
da ilusão, onde muito nevoeiro denso e muito gelo que logo derrete apa
rentam novos países e, na medida em que constantemente enganam com 
vãs esperanças o navegante que sonha com descobertas, enredam-no em 
aventuras das quais nunca consegue desistir nem tão-pouco alguma vez 
levar a cabo. Antes, porém, que nos aventuremos a este mar para o explo
rar em todas as latitudes e assegurar-nos se nele algo há a esperar, será 
útil dar ainda uma vista de olhos ao mapa do país que precisamente que
remos abandonar e, primeiramente, perguntar se, em todo o caso, não 

5 5 «Zu diesem Zwecke aber zu gelangen muss man sich auf den bodenlosen Abgrund der 
Metaphysik wagen. Ein finsterer Ocean ohne Ufer und ohne Leuchthürme, wo man es 
wie der Seefahrer auf einem unbeschifften Meere anfangen muss, welcher, so bald er 
irgendwo Land betritt, seine Fahrt prüft und untersucht, ob nicht etwa unbemerkte 
Seeströme seinen Lauf verwirrt haben, aller Behutsamkeit ungeachtet, die die Kunst zu 
schiffen nur immer gebieten mag.» Der einzig mögliche Beweisgrund, Ak II, 65-66. 
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poderíamos ficar satisfeitos ou não teríamos mesmo de ficar necessaria
mente satisfeitos com o que ele em si contém, caso não haja em parte 
alguma nenhum chão sobre o qual pudéssemos estabelecer-nos; em 
segundo lugar, perguntar mesmo com que título possuímos este território 
e se podemos manter-nos seguros contra todas as pretensões inimigas.» 5 6 

A Crítica da Razão desenha a topografia transcendental dos concei
tos do entendimento, demarca-lhe as fronteiras territoriais e certifica-o do 
título de propriedade das suas aquisições e certezas. Mas constitui, além 
disso, para a razão um tratado da arte de navegar, não apenas junto às 
costas do mundo sensível - a «ilha» do entendimento - e tomando por 
princípio de orientação a causalidade mecânica da natureza, mas também 
e sobretudo no vasto oceano das ideias metafísicas. A Crítica não pode 
fornecer aqui, como fizera ali, o mapa desse espaço incomensurável, 
«mar sem margens no qual o progresso não deixa qualquer rasto e cujo 
horizonte não contém qualquer objectivo visível, pelo qual, à medida que 
dele nos aproximássemos, pudesse ser verificado.»5 7 Mas se ela não pode 
projectar luz sobre esse campo, pode sim levar a razão a clarificar para si 
mesma a natureza das suas pretensões a esse campo: «é nesta escuridão 
que a Crítica empunha o archote, não para iluminar essas regiões, para 
nós desconhecidas, que se encontram para além do mundo sensível, mas 
para iluminar o espaço escuro do nosso próprio entendimento.» 5 8 

Todo um importante ensaio kantiano está construído como explora-

56 «Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreiset und jeden 
Theil davon sorgfaltig in Augenschein genommen, sondern es auch durchmessen und 
jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimmt. Dieses Land aber ist eine Insel und 
durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen. Es ist das Land der 
Wahrheit (ein reizender Name), umgeben von einem weiten ur.d stürmischen Oceane, 
dem eigentlichen Sitze des Scheins, wo manche Nebelbank und manches bald 
wegschmelzende Eis neue Länder lügt und, indem es den auf Entdeckungen 
herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in 
Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu 
Ende bringen kann. Ehe wir uns aber auf dieses Meer wagen, um es nach allen Breiten 
zu durchsuchen und gewiss zu werden, ob etwas in ihnen zu hoffen sei, so wird es 
nützlich sein, zuvor noch einen Blick auf die Karte des Landes zu werfen, das wir eben 
verlassen wollen, und erstlich zu fragen, ob wir mit dem, was es in sich enthält, nicht 
allenfalls zufrieden sein könnten, oder auch aus Noth zufrieden sein müssen, wenn es 
sonst überall keinen Boden giebt, auf dem wir uns anbauen könnten; zweitens, unter 
welchem Titel wir denn selbst dieses Land besitzen und uns wider alle feindselige 
Ansprüche gesichert halten können.» KrV B 294, Ak 111,202. 

5 7 «Metaphysik [...] ein uferloses Meer in welchen der Fortschritt keine Spur hinterlässt, 
und dessen Horizont kein sichtbares Ziel enthält, an dem, um wieviel man sich ihm 
genähert habe, festgestellt werden könnte.» Fortschritte, Ak XX, 259. 

5 8 «In dieser Dunkelheit steckt die Critick der Vernunft die Fackel auf, erleuchtet aber 
nicht die uns unbekannten Gegenden jenseit der Sinnenwelt, sondern den dunkeln 
Raum unseres eigenen Verstandes.» Refl. 5112, Ak X V I I I , 93. A Crítica é o «farol do 
entendimento» (pharus inteílectus). Refl. 1629, Ak X V I , 50. 
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ção da metafórica da orientação da razão nas suas viagens no oceano 
supra-sensível das ideias metafísicas. «Que significa orientar-se no pen
samento?» Podemos resumir a resposta: no domínio do supra-sensível, 
onde a razão carece de todo o princípio objectivo de orientação, onde não 
dispõe de qualquer «mapa» e onde «todo o espaço está para ela envolto 
pela noite mais cerrada» (im unermesslichen und für uns mit dicker Nacht 
erfüllten Räume des Übersinnlichen), a razão tem para orientar-se apenas 
um princípio subjectivo, um «sentimento» (Gefühl), o da «sua própria 
necessidade» (lediglich durch ihr eigenes Bedürfniss)5 9, sentimento a que 
Kant chama a «fé da razão» (Vernunftglaube). Conclui o filósofo: «Uma 
pura fé da razão é, pois, o guia ou bússola mediante o qual o pensador 
especulativo se orienta nas suas incursões racionais no campo dos objec
tos supra-sensíveis e que pode mostrar ao homem de razão comum mas 
(moralmente) são o seu caminho completamente adequado aos fins com
pletos da sua destinação, tanto do ponto de vista teorético como do prá
tico.» 6 0 

No termo desta viagem pelos textos de alguns pensadores modernos, 
poder-se-ia concluir, glosando uma conhecida afirmação de Friedrich 
Schlegel, não só que a filosofia pertence à história da literatura, mas tam
bém que alguma dela pertence ao género da literatura de viagens. Por 
certo, a metafórica do descobrimento é apenas um aspecto em que se 
exprime a experiência do acesso ao conhecimento do novo por parte dos 
Modernos. Ela traduz essa experiência, mas também em certo sentido a 
oculta, ao serem frequentemente percebidas como idênticas duas realida
des diferentes como são a descoberta e a invenção. Seria interessante ver 
como precisamente no período a que nos reportamos e nos autores que 
citámos não só se vai desenvolvendo uma apurada semântica da invenção 
mas igualmente se aprofunda a consciência dos processos envolvidos na 
descoberta e invenção, consciência essa que se formula no recorrente 
tópico da «ars inveniendi», cuja invenção constituiu um desiderato, toda
via não cumprido, de vários pensadores modernos, de Bacon a Kant, pas
sando por Leibniz e Wolff. Bacon faz questão de sublinhar a distinção 
entre a inventio dos retores e o seu próprio conceito de invenção™, mas 
nele os termos inventio e inventum, aplicados indistintamente quer às 

59 Ak V I I I , 137. 
6 0 «Ein reiner Vemunftglaube ist also der Wegweiser oder Compass, wodurch der 

speculative Denker sich auf seinen Vernunftstreifereien im Felde Ubersinnlicher 
Gegenstände orientiren.» Ak V I I I , 142. 

6 1 «Inventio argumentorum inventio proprie non est. Invenire enim est ignota detegere, 
non ante cognita recipere aut revocare.» De dignitate et augmentis scientiarum, Works 
I , 617 e 633. 
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ciências quer às artes, tanto dizem a descoberta (do que já existia mas 
estava oculto) como a invenção (do que não existia, mas começa a existir 
por criação do artista). Kant, porém, embora por vezes também use os 
dois termos como sinónimos, desenvolve já uma apurada discriminação 
semântica, que a versatilidade da língua alemã lhe proporciona, distin
guindo entre descobrir (entdecken), inventar (erfinden), engenhar (ersin¬
nen) e ficcionar (erdichten), mas sobretudo entre os dois primeiros: 
«Inventar algo é completamente diferente de descobrir algo. Pois a coisa 
que se descobre é considerada como existindo já antes, só que não era 
ainda conhecida, como por exemplo a América antes de Colombo; mas o 
que se inventa, por exemplo a pólvora de canhão, não era conhecida antes 
do artista que a fez.» 6 2 

Atento também à fenomenologia e à lógica da descoberta e inven
ção, Kant pensa-as ainda por referência expressa ao projecto baconiano, 
como se pode ver pelo seguinte passo da sua Antropologia: «Para desco
brir algo (que ou em nós mesmos ou algures está oculto), é necessário em 
muitos casos um talento especial para saber como se deve procurar bem: 
um dom natural de julgar previamente (iudicii praevii) onde se poderá 
encontrar a verdade; seguir o vestígio das coisas e utilizar os mais peque
nos indícios de afinidade para descobrir ou inventar o procurado. A lógi
ca das escolas nada ensina a esse respeito. Mas um Baco de Verulam no 
seu Organon deu um brilhante exemplo do método para, mediante expe
rimentos, se poder descobrir a oculta propriedade das coisas da natureza. 
Mas mesmo este exemplo não basta para dar um ensinamento segundo 
regras determinadas acerca de como se deve procurar com sucesso, pois 
temos sempre antes de pressupor algo (partir de uma hipótese), a partir do 
qual iniciamos o caminho e isso tem de acontecer segundo princípios de 
acordo com indicações certas e a questão reside precisamente em saber 
como é que devemos farejar essas indicações. Pois pensar que, às cegas e 
ao acaso, se tropeça com uma pedra e que se encontra uma camada de 
minério e com isso se descobre também um filão, é sem dúvida um mau 
conselho para investigar. Todavia, há pessoas com um talento para seguir 
o rasto do tesouro do conhecimento, sem o terem aprendido, como se 
tivessem uma varinha mágica na mão; e também não o ensinam a outros, 
mas apenas o podem sugerir, pois se trata de um dom da natureza.» 6 3 

62 «Etwas erfinden ist ganz was anderes als etwas entdecken. Denn die Sache, welche 
man entdeckt, wird als vorher schon existirend angenommen, nur dass sie noch nicht 
bekannt war, z. B. Amerika vor dem Columbus; was man aber erfindet, z. B. das 
Schiesspulver, war vor dem Künstler, der es machte, noch gar nicht gekannt.» 
Anthropologie, Ak V I I , 224. 

6 3 «Um etwas zu entdecken (was entweder in uns selbst oder anderwärts verborgen liegt), 
dazu gehört in vielen Fällen ein besonderes Talent, Bescheid zu wissen, wie man gut 
suchen soll: eine Naturgabe vorläufig zu urtheilcn (iudicci praeviü), wo die Wahrheit 
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Kant apontava assim a razão do fracasso dos pensadores modernos 
que se haviam proposto, na esteira de Bacon, a elaboração de uma ars 
inveniendi. Esta nunca pode ser completamente reduzida a regras gerais. 
Se assim fosse, bastaria seguir as regras para chegar a novos conheci
mentos. Mas uma suposta lógica da descoberta ou da invenção, que fizes
se depender estas apenas da observância rigorosa de um certo número de 
regras, não permitiria de facto o surgimento de algo realmente novo, mas 
apenas a produção do já sabido de algum modo. Aquele que realmente 
inventa algo novo, inventa também o caminho para chegar ao que inven
tou. Mais do que a razão talvez seja a imaginação a responsável por esse 
acontecimento.64 Há sempre um factor de acaso, de feliz acaso, que, em 
última instância, explica a invenção do novo. O feliz acaso já não é, 
porém, atribuído a uma disposição providencial e sim a um dom natural, a 
um talento especial que a natureza distribui a alguns afortunados. 

wohl möchte zu finden sein; den Dingen auf die Spur zu kommen und die kleinsten 
Anlässe der Verwandtschaft zu benutzen, um das Gesuchte zu entdecken oder zu 
erfinden. - Die Logik der Schulen lehrt uns nichts hierüber. Aber ein Baco von 
Berulam gab ein glänzendes Beispiel an seinem Organon von der Methode, wie durch 
Experimente die verborgene Beschaffenheit der Naturdinge könne aufgedeckt werden. 
Aber selbst dieses Beispiel reicht nicht zu, eine Belehrung nach bestimmten Regeln zu 
geben, wie man mit Glück suchen solle, denn man muss immer hiebei etwas zuerst 
voraussetzen (von einer Hypothese anfangen), von da man seinen Gang antreten wil l , 
und das muss nach Prinzipien gewissen Anzeigen zu Folge geschehen, und daran liegts 
eben, wie man diese auswittern soll. Denn blind, auf gut Glück, da man über einen 
Stein stolpert und eine Erzstufe findet, hiemit auch einen Erzgang entdeckt, es zu 
wagen, ist wohl eine schlechte Anweisung zum Nachforschen. Dennoch giebt es Leute 
von einem Talent, gleichsam mit der Wünschelruthe in der Hand den Schätzen der 
Erkenntniss auf die Spur zu kommen, ohne dass sie es gelehrt haben; was sie denn 
auch andere nicht lehren, sondern es ihnen nur vormachen können, weil es eine 
Naturgabe ist.» Andtropologie, Ak VII,223-224. 

6 4 Como bem nota Fernando Gil, no seu ensaio «Inventar», «a imaginação é ainda uma 
caixa negra». Enciclopédia Einaudi, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 2000, 
vol. 41, pp. 175-252. Remetemos para um outro próximo ensaio o estudo do projecto 
da «ars inveniendi» no contexto da Modernidade, desde a inventio retórica dos 
Humanistas à proposta de uma heurística transcendental, que se pode colher em vários 
lugares das obras de Kant. 
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RESUME 

L E S D E C O U V E R T E S E T L A R H £ T 0 R I Q U E D E L A R A I S O N M O D E R N E 

L'image du voyage en haute mer a ete toujours une des plus expressives 
metaphores de la condition humaine dans son essentielle inconstance et insecu
rity, et 1'humaniste Erasme de Rotterdam l'a bien recensee dans son adage «in 
eadem sumus navi». Mais depuis la Renaissance et apres les voyages oceaniques 
qui ont amene Christophe Colomb ä la decouverte du Nouveau Monde, le 
voyage par mer a acquis, dans Ie discours de quelques philosophies, la function 
d'une metaphore feconde pour dire I'aventureuse experience des decouvertes 
scientifiques et philosophiques, comme si i l s'ouvrait devant la raison un inepui-
sable nouveau monde de connaissances qu ' i l faudrait decouvrir par l'heureuse 
combination de Laudace, de l'intelligence et de la bonne fortune. En suivant le 
cours de la metaphore, l'essai montre son divers fonctionncment rhetorique dans 
l 'oeuvre de quelques penseurs modernes, tels que Francis Bacon, Emmanuel 
Kant et le jesuite portugais du baroque Antonio Vieira. 
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