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A Europa estava prestes a incendiar o mundo pela segunda vez em 
menos de três décadas. Um jovem estudante da Universidade de Coimbra 
acabava de obter um duplo triunfo. À sua tese de licenciatura em Ciências 
Históricas e Filosófi cas, defendida com pleno êxito e recentemente publi-
cada, é outorgado o Prémio de Ensaio e Crítica no concurso literário dos 
Jogos Florais Universitários de Coimbra de 1939.2 Um primeiro contacto 
com esse ensaio surpreende pela erudição do conteúdo e elegante efi cácia 
da escrita. É uma obra dotada de uma vastíssima bibliografi a, que vai muito 
para além da tradicional infl uência francesa sobre os autores lusos. Há uma 
forte marca alemã, onde nem sequer faltam autores na altura apenas emer-
gentes, como Martin Heidegger. Contudo não existe qualquer referência a 
autores como Marx, Engels, ou Feuerbach. E esta ausência é signifi cativa 
já que, segundo António Melo, a tese de licenciatura de Magalhães-Vilhena 

1  viriatosmarques@netcabo.pt
2  Vasco Magalhães-Vilhena, Progresso. História Breve de uma Idéia, Lisboa: Tipografi a 

Ramos, 1939, 406 pp. No ano seguinte, Vitorino Magalhães Godinho apresentaria tam-
bém a sua tese, igualmente em Ciências Históricas e Filosófi cas, mas na Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa: Razão e História (Introdução a um Problema), 
Lisboa, 1940. Estes dois jovens intelectuais estavam destinados a um comum destino 
de exilados intelectuais no quadro das políticas repressivas do Estado Novo. Sobre es-
tes autores: Augusto J. S. Fitas, et alia, “A Filosofi a da Ciência no Portugal do Século 
XX”, História do Pensamento Filosófi co Português, direcção de Pedro Calafate, Lisboa: 
Caminho, 2000, volume V, tomo 2, pp. 467-484.
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“constitui sem explicitamente se afi rmar como tal, como se compreenderá 
ao tempo, o primeiro livro fi losófi co marxista escrito em Portugal”.3

É sabido que a reserva mental está inscrita na longa tradição inte-
lectual do Ocidente. Não se trata, como bem o demonstrou Leo Strauss, de 
algo que possa ser reduzido a uma mera colecção de eventos anedóticos, 
relacionados com a ausência de liberdade de expressão, e violentas perse-
guições que conduziram mesmo a processos e execuções, como foi o caso, 
respectivamente, de Galileu e Giordano Bruno. A existência de censura 
e repressão, obriga a compreender o que poderemos designar como um 
fi ltro de esoterismo fi losófi co, uma espécie de registo discursivo que não 
pode ser ignorado apenas no acto da recepção e hermenêutica de uma oba 
concreta, mas deve ser considerado como afectando a própria produção e 
economia do pensamento.4

O caso específi co do jovem Magalhães-Vilhena, já então com liga-
ções organizadas ao clandestino Partido Comunista Português, não cons-
titui excepção. A ditadura do Estado Novo obrigou, claramente, a uma es-
tratégia discursiva no seu ensaio académico sobre a ideia de progresso, 
pautada pelo que poderemos designar como uma retórica do deslocamento, 
marcado por ausências que funcionam como clamorosas presenças e por 
uma linguagem oblíqua, carregada de dupla signifi cação. Vários são os 
exemplos que podem ser elencados. Em vez de recorrer a conceitos que 
poderiam indicar uma fi liação fi losófi ca marxista, ou aproximada, como é 
o caso de “burguesia” para descrever o ascenso de uma nova classe social 
no período de instauração da Modernidade, o autor escolhe conceitos mais 
indirectamente descritivos como “classes urbanas”.5 Na mesma linha de 
sociologia política, mas numa tónica ainda mais próxima do marxismo, 
já que tocando directamente na luta de classes como motor da história, 

3 António Melo, “Magalhães-Vilhena, esboço de um retrato”, Filosofi a, História, 
Conhecimento. Homenagem a Vasco de Magalhães-Vilhena, coordenação de Eduardo 
Chitas e Hernâni A. Resende, Lisboa: Caminho, 1990, p. 304; Augusto J. S. Fitas, et alia, 
“A Filosofi a da Ciência…”, p. 480.

4  Para Leo Strauss, a compreensão contextual da produção do discurso fi losófi co constitui 
uma espécie de grau zero desse fi ltro de esoterismo fi losófi co: “O contexto em que ocorre 
uma afi rmação (…) deve ser entendido perfeitamente antes de uma interpretação dessa 
afi rmação poder reclamar para si, razoavelmente, o estatuto de adequada ou até correc-
ta.” (The context in which a statement occurs…must be perfectly understood before an 
interpretation of the statement can reasonably claim to be adequate or even correct), Leo 
Strauss, Persecution and the Art of Writing, Chicago: The University of Chicago Press, 
1952, p. 130.

5  Vasco Magalhães-Vilhena, Progresso…, p. 49. Em todas as citações desta obra mante-
mos a ortografi a da primeira edição.
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Magalhães-Vilhena, referindo-se à Comuna de Paris de 1871, fruto da 
revolta popular ocorrida pouco depois da derrota do II Império francês 
perante os exércitos de Bismarck, vai acentuar a prioridade que para o 
novo governo francês assumia o esmagamento da Comuna em relação ao 
poderoso inimigo que era a nova e reunifi cada Alemanha: “(…) o fogo das 
barricadas abala Paris, Thiers vacila. As sombras escurecem o quadro. O 
inimigo menor está para além do Reno.”6 O governo gaulês, saído da der-
rota do Império, considerava o seu inimigo de classe – representado pela 
Comuna parisiense – como mais ameaçador e por isso prioritário do que o 
inimigo nacional e externo, o novel II Reich germânico. Por último, e qua-
se destapando o véu, de um autor omnipresente, mas nunca citado, Vilhena 
refere-se sibilinamente a Marx numa passagem onde é evocada uma pas-
sagem da Ideologia Alemã: “Houve quem um dia fi zesse esta observação 
feliz: o mercado mundial é a forma moderna do Destino”.7 

O registo esotérico não esgota, contudo, o processo de acesso ao tex-
to do jovem fi lósofo. Se assim fosse, então teríamos de falar de um duplo 
esoterismo. Por um lado, perante a censura salazarista, o jovem Vilhena 
esconde a fonte marxista onde vai beber, como se de um lençol freático se 
tratasse. Mas, por outro lado, esse jogo de dissimulação com a censura de 
um regime autoritário de direita, vai também conduzir o jovem marxista 
para um terreno de mediações mais subtis, para uma riqueza de tonalidades 
semânticas, que contrasta com o simplismo ideológico, do rufar de tam-
bores dogmático em que muito do marxismo europeu, arregimentado pela 
centralidade soviética, havia tombado.

A visão do progresso patente na obra de licenciatura de Vilhena, 
servida por uma portentosa erudição histórica, é marcada por um esprit de 
fi nesse, que se deve inteiramente à inteligência do seu autor, à sua capa-
cidade de articular vastos nexos conceptuais numa interpretação coerente, 
sem a preocupação de prestar vassalagem a cânones ideológicos osten-
sivos. O ponto de partida não é triunfal, muito pelo contrário. A Grande 
Depressão, iniciada uma década antes, assinala não apenas um colapso 
económico e social, mas também um profundo desânimo moral e uma ero-
são da confi ança no futuro.8 Isso traduz-se numa radical perda do capital 
de esperança associado à ideia de progresso: “Do movimento progressista 

6  Vasco Magalhães-Vilhena, Progresso…, p. 328.
7  Vasco Magalhães-Vilhena, Progresso…, p. 294. A passagem de Marx aludida encontra-se 

em: Karl Marx, Deutsche Ideologie, Marx-Engels-Werke, Berlin: Dietz, 1956, Bd. 3, 35.
8  “...a queda vertical dos papéis em Wall Street, na quinta-feira inesquecível de 24 de Ou-

tubro de 1929, anuncia o fi m da Prosperity”, Vasco Magalhães-Vilhena, O Progresso…, 
p. 338.
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se pode agora dizer, nesta hora trágica (...) Creio que quási ao extinguir-se 
a crença no Progresso...”.9 Por isso, Vilhena determinará as características 
fundamentais da ideia de progresso, num quadro que se vai inserir numa 
vasta narrativa do processo de constituição da modernidade. Os principais 
elementos dessa vasta metamorfose da cultura e da sociedade ocidental, 
que depois de tornam universais, podem ser organizados em torno de três 
teses fundamentais:

a) A ideia de progresso é inseparável do aprofundamento do humanismo 
renascentista na consolidação de um processo de secularização, impli-
cando também a superação do abismo metafísico entre criador e criatura, 
tal como a passagem de valores transcendentes para valores imanentes.10

b) O humanismo centrado em torno da ideia de progresso é orientado por 
uma teleologia de valores, que implicam uma deliberação e escolha, de 
âmbito individual e colectivo.11

c) O progresso é também um modo de automanifestação da essência da 
humanidade, de desvelamento histórico do rosto da pessoa humana, atra-
vés da prática social. É no agir, orientado por fi ns superiores imanentes, 
que a humanidade se encontrará, fi nalmente, consigo própria12.

Neste enunciado do que se poderia designar como as principais marcas 
identitárias da ideia de progresso, Vilhena dialoga com diversas correntes 
das fi losofi as “idealistas” coevas, assimilando delas o que considera mais 
relevante. Contudo, o seu ensaio de 1939 é atravessado por um duplo mo-
vimento. Por um lado, contra uma redução idealista das grandes forças 
causais da modernidade, essa complexa paisagem geradora da ideia de pro-

9  Vasco Magalhães-Vilhena, Progresso…, p. 341.
10  “Só quando saído da ordem providencial revelada, superado o abismo entre a Natureza 

criadora e a criada, entre Deus e a criatura, o homem conferiu maior valia a valores 
não-transcendentes, dignifi cou o princípio de ordenação racional, os méritos pessoais, a 
fôrça de ânimo e de carácter (...) a idéia de Progresso foi possível.”, Vasco Magalhães-
-Vilhena, Progresso…, p. 376.  

11  “Progresso é movimento orientado para valores da mais alta valia, para a meta eleita 
sobre todas as outras metas possíveis. Mas não só isto. É apenas progressiva a série de 
mudanças que um humano e forte querer anima. Progresso implica intervenção humana”, 
Vasco Magalhães Vilhena, Progresso…, p. 375.  

12  “(...) que a história da idéia de Progresso, com a sua preocupação manifesta de consi-
derar a atitude e fi ns, grandeza e limites da pessoa, é justamente a história do esforço 
continuado dos homens para defi nir, esclarecer e impor certos novos e humanos valores, 
contrários a outros já consagrados valores, e erguê-los à suprema dignidade de Meta.”, 
Vasco Magalhães-Vilhena, Progresso…, p. 378.
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gresso, Vilhena vai reclamar o papel que assiste às condições materiais – 
económicas, sociais, tecnológicas – que não podem ser descuradas. Por ou-
tro lado, e inversamente, contra o risco de um determinismo mecanicista, 
mesmo que travestido de materialismo, Vilhena vai defender a dialéctica e 
o primado da acção recíproca entre os factores materiais e imateriais, ou, 
se quisermos usar as categorias abertamente marxistas, ele tentará mostrar 
a interacção dinâmica entre a infra-estrutura material e a superestrutura do 
mundo da cultura e do espírito.

Para o primeiro movimento, o interlocutor escolhido será Saint-Simon. 
Este, antecipando Antero de Quental e Max Weber que tinham revestido 
de uma capacidade causal progressista o movimento protestante, vai con-
siderar que a aliança entre a revolução científi ca e o protestantismo expli-
cam os progressos civilizacionais ocorridos na Europa. Vilhena contrapõe 
a importância das forças materiais (“circunstâncias históricas”) na criação 
tanto das ciências modernas como da própria clivagem protestante no cris-
tianismo europeu.13 

Não se julgue, contudo, que o jovem universitário de Coimbra vai 
opor a um eventual reducionismo idealista uma interpretação materialista 
igualmente unilateral, no que ao complexo jogo de forças da causalidade 
histórica diz respeito. Bem pelo contrário. Nesse sentido, que acaba por se 
concentrar no estudo dos padrões de relacionamento entre a consciência e 
o acontecer, Vilhena vai criticar “o realismo metafísico” patente na con-
cepção de natureza dos “homens da Enciclopédia”, saudando o papel liber-

13  “ [Saint-Simon escreveu] que a constituição das ciências positivas no século XVI deter-
minára a formação do protestantismo que, por sua vez, fôra infl uir na estrutura política 
da Europa, Saint-Simon esquece as circunstâncias históricas – sociais e económicas – 
que dando as possibilidades técnicas e actuando sôbre a consciência dos homens fi zera 
possível o aparecimento das ciências a que chama positivas e dos movimentos protes-
tantes.” Vasco Magalhães-Vilhena, Progresso…, pp. 276-7. O jovem Vilhena está, na 
verdade, a contestar, sem nunca o mencionar de modo explícito, a hipótese de trabalho 
principal da conhecida obra de Max Weber Die protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus (1905). A tese principal de Weber – a de que a arquitectura do capitalismo 
industrial moderno havia sido modelada pelas mudanças de visão do mundo causadas 
pela reforma protestante – havia sido já claramente impulsionada por Antero de Quental, 
em 1871: “Quem pode hoje negar que é em grande parte à Reforma que que os po-
vos reformados devem os progressos morais que os colocaram naturalmente à frente da 
Civilização? Contraste signifi cativo, que nos apresenta hoje o mundo! As nações mais 
inteligentes, mais moralizadas, mais pacífi cas e mais industriosas são exactamente aque-
las que seguiram a revolução religiosa do século XVI: Alemanha, Holanda, Inglaterra, 
Estados Unidos, Suíça. As mais decadentes são exactamente as mais católicas!”, Antero 
de Quental, Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos Três Séculos 
[1871], Lisboa: Guimarães Editores, 2001, p. 37.
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tador para o pensar da realidade representado pelo “fenomenismo de Hume 
e Kant”, pautado pelo dinamismo da abertura e incompletude críticas.14 De 
igual modo e pelas mesmas razões, Vilhena contesta a rigidez mecânica da 
“física social” de Auguste Comte, propondo como alternativa a categoria 
dialéctica hegeliana de “acção recíproca”.15 Ao fazê-lo, ao aproximar-se da 
dialéctica hegeliana, Vilhena está também a resgatar as facetas mais subtis 
do pensamento dos fundadores do marxismo, que foram silenciadas pela 
sua transformação em doutrina ortodoxa e ideologia de Estado, no longo 
período da brutal liderança de Estaline sobre o movimento comunista in-
ternacional. Na verdade, a “acção-recíproca” hegeliana é inteiramente soli-
dária do conceito de “determinação em última instância”, explicitado num 
dos últimos escritos da autoria de Friedrich Engels, onde o companheiro 
de Marx procura libertar a obra de ambos da tutela de novos simplismos 
mecanicistas, que tendiam a tornar rígido, aquilo que deveria ser uma re-
presentação atenta às cores e cintilações da vida concreta.16

Na sua cuidadosa aproximação à interacção entre a infra-estrutura 
e a superestrutura, na sua afi rmação do humanismo e de uma fi nalidade 
orientada por valores, bem como na compreensão dos aspectos morais 

14  ”(...) a concepção de natureza defendida pelos homens da Enciclopédia, substancialis-
ta e não-dinâmica, levantára obstáculo sério à elaboração de uma doutrina progressiva 
sistemática. O fenomenismo de Hume e Kant permitiu superar a difi culdade; o realismo 
metafísico pressupõe a imutabilidade essencial do princípio das coisas, o fenomenismo 
dispensa-a.”, Vasco Magalhães-Vilhena, Progresso…, p. 286.

15  “ (...) o princípio da acção-recíproca entre o acontecer e as idéias sobre o acontecer, está 
já afastado. Tudo se explica pelo princípio da “física social” (...) acelerando ou retardan-
do a marcha predeterminada, rígida e uniforme dos povos.”, Vasco Magalhães-Vilhena, 
Progresso…, p. 280. O papel da categoria da acção-recíproca impede uma causalidade 
materialista de tipo determinista e unidireccional: “ [A propósito da relação entre comér-
cio e indústria] Hegel diria: a causalidade passa para a relação da acção recíproca (...) uns 
e outros destes factores reagem entre si, formando como que uma unidade dialéctica”, 
Vasco Magalhães-Vilhena, Progresso…, p. 207-8.

16  “O desenvolvimento político, jurídico, fi losófi co, religioso, literário, artístico, etc., re-
pousa sobre o desenvolvimento económico. Mas eles agem, igualmente, uns sobre os 
outros, assim como sobre a base económica. Não sucede que a situação económica é 
a causa, a única activa, e que tudo o mais é somente acção passiva. Mas existe acção 
recíproca sobre a base da necessidade económica, que domina em última instância.” (Die 
politische, rechtlicje, philosophische, religiöse, literalische, künstlerische, etc. Entwick-
lung beruth auf der Ökonomischen. Aber sie alle reagiren auch aufeinander und auf die 
Ökonomische Basis. Es ist nicht, dass die Ökonomische Lage Ursache, allein aktiv ist 
und alles andere nur passive Wirkung. Sondern er ist Wechsekwirkung auf Grundlage 
der in letzer Instanz stets sich durchsetzenden, ökonomischen Notwendigkeit). Friedrich 
Engels, carta a B. Borgius, de 25 Janeiro 1894, Karl Marx-Friedrich Engels Ausgewhälte 
Weke in sechs Bänden, Berlin: Dietz, 1983, Bd. VI, 606.
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e espirituais profundamente envolvidos na tragédia histórica da Grande 
Depressão, Magalhães-Vilhena aproxima-se da inovadora análise do ca-
pitalismo proposta por Karl Polanyi, cinco anos depois, em 1944. Polanyi 
demonstra na sua obra principal que a tendência intrínseca e permanente 
do capitalismo é expressa na categoria de “entrosamento” (embeddedness). 
No capitalismo contemporâneo, o mercado com as suas regras e disciplina, 
deixa de ser um instrumento ao serviço das necessidades económicas da 
sociedade, para, pelo contrário a sociedade se transformar num comple-
mento do mercado: “em vez de a economia estar entrosada nas relações 
sociais, são as relações sociais que se encontram entrosadas no sistema 
económico”.17 Também Polanyi, tal como o jovem Magalhães-Vilhena pa-
rece sugerir, se pronuncia a favor de uma política económica que respeite 
o limite das condições humanas, mostrando com isso que a agenda inte-
lectual e política da emancipação humana não se deixa capturar por uma 
grelha dicotómica onde a liberdade de escolha se deixa subsumir por novos 
ou velhos determinismos tutelares.

No seu ensaio de estreia, Vasco Magalhães-Vilhena produziu uma 
obra rica de conteúdo, mas ainda mais valiosa pelas promessas e potencia-
lidades que apresenta e sugere. Ela refl ecte, sem equívoco, as capacidades 
intelectuais de um jovem espírito crítico, totalmente devotado à tarefa de 
compreender o mundo e a história numa das suas encruzilhadas mais som-
brias e dolorosas. 

17  “Instead of economy being embedded in social relations, social relations are embedded 
in the economic system.”, Karl Polanyi, The Great Transformation. The Political and 
Economic Origins of Our Time [1944], Boston: Beacon Press, 2001, XXIV. Ou ainda: 
“Se não queremos que o industrialismo extinga a raça humana, ele deve ser subordinado 
aos requisitos da natureza humana” (If industrialism is not to extinguish the race, it must 
be subordinated to the requirements of man’s nature” (Karl Polanyi, The Great Trans-
formation, 257).
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RESUMO

No seu ensaio inicial de 1939, dedicado à ideia de progresso, publica-
do e premiado no ambiente intelectual da Universidade de Coimbra, Vasco 
Magalhães-Vilhena, assinou aquele que é provavelmente o primeiro grande estudo 
fi losófi co em língua portuguesa, vinculado a uma visão do mundo de recorte mar-
xista. Este livro constitui um exemplo vivo da instância do esoterismo patente no 
trabalho fi losófi co, tal como foi analisada por Leo Strauss. Com algumas excep-
ções de deliberada ambiguidade, o autor consegue extirpar quase completamente 
as marcas de Marx e da constelação de autores a ele associados, como Engels e 
Feuerbach. O que se destaca com clareza para o leitor atento, é a lucidez e o brilho 
intelectual do jovem fi lósofo, bem visível na sua capacidade de enfrentar com sub-
tileza importantes tópicos de fi losofi a social e política, vinculados à compreensão 
dialéctica do capitalismo e das suas contradições internas, tanto como modo de 
produção económica como paradigma civilizacional.

Palavras-chave: Progresso – Esoterismo – Marxismo – Capitalismo – Dialéctica.

ABSTRACT 

In his seminal work of 1939 about the idea of progress, published and 
awarded in the University of Coimbra intellectual milieu, the young Vasco 
Magalhães-Vilhena wrote what is probably the fi rst major philosophical essay in 
the Portuguese language, deeply connected with a Marxist world vision. The essay 
is a well-established academic master-piece, where the philosophical esotericism, 
underlined by Leo Strauss, is intensively at work, disguising, with some areas of 
deliberately ambiguity, almost completely the traces of Marx and his larger cons-
tellation involving authors like Engels and Feuerbach. What is entirely visible to 
the attentive reader is the subtle mind of the writer, and his capacity to address im-
portant topics of social and political philosophy, like those linked to the dialectical 
understanding of contemporary capitalism and its intrinsic contradictions, both as 
an economic model and a civilization paradigm.

Key-words: Progress – Esotericism – Marxism – Capitalism – Dialectics.
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